
          KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 16 Nový sv�t 

Zápis ze sch�zky ze dne 14.10. 2008 
 

I. Zahájení 
 

KM� �. 16 - Nový Sv�t  se sešla na pravidelné sch�zce v 18.00 hod., dne  14.10. 2008 
v místnosti v budov� základní školy P�ichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení 
schopná po celou dobu jednání. 

 
II. Prezence 

 
P�edsedkyn� zahájila sch�zku.  
P�ítomny byly následující osoby:  

                                                  Ing. Bc.Marcela Buiglova ( p�edsedkyn�) 
                                                               R�žena �echáková 
                                                          Bc.David Dohnal 
                                                               Josef Kova�ík  
                                                        Ing. B�etislav Kvapil 
                                                              Stanislav Pazderka 
:                                                     Mgr. Isabela Pospíšilová 
                                                              Ivanka  Weinertová  
 
Nep�ítomni:                                            Lubomír Faltýnek 
                                                           
Hosté:                                                 p. Kratochvílová 
zástupce obecn� prosp�šné spole�nosti AMORO FORO 
zástupci M�stské policie                    p. M. Hrade�ný 
                                                           p. J. Jašek           
                                                                                      
                                                  
  III. Schválení zápisu z minulé sch�zky 
 
P�edsedkyn� p�e�etla zápis z minulé sch�zky. Zápis byl schválen v p�e�teném zn�ní 
všemi p�ítomnými �leny KM�.  

 
III. Otev�ené body 
 

a) Host p�ítomný na jednání zástupce obecn� prosp�šné spole�nosti Amoro foro 
informoval p�ítomné o jejich �innosti v lokalit�. Spole�nost zajiš�uje úklidové práce 
ve�ejného  prostranství. �lenové komise pod�kovali zástupci spole�nosti za jejich práci. 
Komise je spokojená s kvalitou vykonávané práce a doufá, že i nadále bude v lokalit� 
�istota a po�ádek. 

b) Host p�ítomný p�i jednání komise p. Kratochvílová bytem Sudova 40, Olomouc 
vystoupila s požadavky na opravu komunikace a prov��ení legálnosti umíst�ní sb�rných 
nádob na separovaný odpad p�ed jejím domem. Požadavek na opravu komunikace 
bude p�edán Technickým službám m�sta Olomouce a.s. k realizaci a podn�t na 
legálnost  umíst�ní sb�rných nádob na separovaný odpad bude p�edsedkyní prov��en 



na odboru životního prost�edí MmOl. 
c) P�edsedkyn� komise informovala p�ítomné o žádosti p. P. Pe�ové o vybudování 

ve�ejného osv�tlení k domu Holická 40. �lenové komise  odsouhlasili za�azení této akce 
do plánu investic na r. 2010, nebo� návrh investic pro r. 2009 byl již odsouhlasen a 
odevzdán na statutární m�sto Olomouc. 

d) P�edsedkyn� komise informovala p�ítomné o žádosti statutárního m�sta Olomouc o 
spolupráci p�i zajiš�ování havarijního stavu d�evin na území statutárního m�sta 
Olomouce respektive na území v p�sobnosti KM� �. 16. Komise upozor�uje na nutnost 
provedení t�chto prací: 

• provést o�ez vrby umíst�né v areálu základní školy P�ichystalova ( ul. 
P�ichystalova 20).V�tve vrby zasahují do ve�ejného chodníku v ulici 
P�ichystalova.  Nutné o�ezat co nejd�íve,  

• provést kontrolu kaštan� na ul. Holické za žel. p�ejezdem ( sm�rem do Holice). 
Stromy se jeví jako uschlé,  

• vykácet uschlou olši u domu s pe�ovatelskou službou ul. P�ichystalova,  
• provést o�ez b�íz p�ed sídlem Policie �R naproti BAUMAXU ( ul. Holická). 

V�tve b�íz zasahují do ve�ejného chodníku v ulici Holické. Nutné o�ezat co 
nejd�íve,  

• provést o�ez náletové zelen� v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého ( ul 
Holická). P�estože pozemky v areálu pat�í statutárnímu m�stu Olomouc, 
neprovádí se zde sekání trávy ani údržba vzrostlé zelen�. Komise žádá o 
za�azení tohoto území do paspartu zelen� a za�azení do pravidelné údržby, 
nebo� areál je ve zna�n� zanedbaném stavu a to i p�esto, že zde sídlí mnoho 
firem.    

 
e) �lenka komise Mgr. Isabela Pospíšilová upozornila na chyb�jící svislé dopravní 

zna�ení p�echodu pro chodce p�ed základní školou P�ichystalova. Dle jejího sd�lení zde 
zna�ení d�íve bylo, ale bylo odstran�no. Doporu�uje zde toto zna�ení op�t umístit, a to 
z d�vodu v�tší bezpe�nosti chodc� p�i p�echázení komunikace. Pouze vodorovné 
zna�ení na vozovce je v  ranních a ve�erních hodinách lehce p�ehlédnutelné. 
P�edsedkyn� komise prov��í možnost osazení tohoto dopravního zna�ení. 

f) Na komisi byla op�tovn� projednávána problematika z�ízení p�echodu pro chodce 
v k�ižovatce  Holická – P�ichystalova. P�edsedkyn� komise op�tovn� požádá statutární 
m�sto Olomouc a Olomoucký kraj o vybudování p�echodu pro chodce.   

 
V. Nová záležitost 
 
�lenové komise byli seznámeni s novou poštou: 

a) Statutární m�sto Olomouc, odbor životního prost�edí, odd�lení pé�e o zele� zaslalo pod 
�.j. SmOl/ŽP/55/15100/2008/Jar ze dne 1.9. 2008 dohodu o povolení zvláštního 
užívání ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce v ul. Sudova 9 z d�vodu provád�ní 
výkopových prací- havárie vodovodního �adu a to od 20.7. 2008 do 29.8. 2008. 

b) Statutární m�sto Olomouc, odbor životního prost�edí, odd�lení pé�e o zele� zaslalo pod 
�.j. SmOl/ŽP/55/16266/2008/Jar ze dne 22.9. 2008 dohodu o povolení zvláštního 
užívání ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce v ul. P�ichystalova z d�vodu provád�ní 
výkopových prací – protlaková jáma – prodloužení plynovodu a  to od 18.9. 2008 do 
10.10. 2008. 

c) Statutární m�sto Olomouc, odbor životního prost�edí, odd�lení pé�e o zele� zaslalo pod 



�.j. SmOl/ŽP/55/16559/2008/Jar ze dne 29.9. 2008 dohodu o povolení zvláštního 
užívání ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce v ul. P�ichystalova 70 z d�vodu 
provád�ní výkopových prací – havárie vodovodního �adu a to od 22.9. 2008 do 31.9. 
2008. 

d) Magistrát m�sta Olomouce, odbor stavební, odd�lení výkonu státní správy v doprav� 
zaslalo pod �.j. SmOl/OPK/79/4320/2008/Nan. ze  dne 17.9. 2008 rozhodnutí – 
zvláštní užívání místní komunikace (chodníku) v ul. Tovární - lipenská  z d�vodu 
umíst�ní reklamního za�ízení a to od 19.9. 2008 do 24.9. 2008.  

e) Magistrát m�sta Olomouce, odbor stavební, odd�lení výkonu státní správy v doprav� 
zaslalo pod �.j. SmOl/OPK/79/4338/2008/Nan. ze  dne  17.9. 2008 rozhodnutí – 
zvláštní užívání místní komunikace v ul. P�ichystalova z d�vodu provád�ní výkopových 
prací – protlaková jáma – prodloužení plynovodu a to od 18.9. 2008 do 10.10. 2008.  

f) Magistrát m�sta Olomouce, odbor stavební, odd�lení výkonu státní správy v doprav� 
zaslalo pod �.j. SmOl/OPK/79/4506/2008/Nan. ze  dne 23.9. 2008 rozhodnutí – 
zvláštní užívání místní komunikace a chodníku v ul. P�ichystalova z d�vodu provád�ní 
výkopových prací – napojení vodovodu a to od 24.9. 2008 do 10.10. 2008.  

g) Magistrát m�sta Olomouce, odbor stavební, odd�lení výkonu státní správy v doprav� 
zaslalo pod �.j. SmOl/OPK/79/4615/2008/Nan. ze  dne  29.9. 2008 rozhodnutí – 
zvláštní užívání místní komunikace v ul. Tovární z d�vodu provád�ní výkopových prací – 
oprava parovodní šachty a to od 1.10. 2008 do 29.10. 2008.  

h) Magistrát m�sta Olomouce, odbor stavební, odd�lení výkonu státní správy v doprav� 
zaslalo pod �.j. SmOl/OPK/79/4638/2008/Nan. ze  dne  1.10. 2008 rozhodnutí – 
zvláštní užívání místní komunikace v ul. Holická d�vodu provád�ní výkopových prací – 
protlaková jáma – prodloužení plynovodu a to od 1.10. 2008 do 9.11. 2008.  

i) Statutární m�sto Olomouc odbor majetkoprávní zaslalo pod �.j. 
SmOl/Maj/22/5025/2006/Sk ze dne 19.9. 2008 žádost o sd�lení stanoviska 
k pronájmu �ásti pozemk� za ú�elem výstavby komunikace k Logistickému areálu 
v Olomouci �ásti Nový Sv�t - pozemek parc. �. 1736/1 – 1 500 m2, 1736/90 – 68 m2 a  
1963/1 – 130 m2 k.ú. Holice  u Olomouce, obec Olomouc.                                                        
Hlasování – pro: 8      proti: 0        zdržel se: 0 . 

j) Statutární m�sto Olomouc odbor majetkoprávní zaslalo pod �.j. 
SmOl/Maj/22/4737/2008/Go ze dne 24.9. 2008 žádost o sd�lení stanoviska k prodeji 
pozemku za ú�elem z�ízení manipula�ní a odkládací plochy a k vysázení zelen�- 
protihluková bariéra  - pozemek parc. �. 1677/5 – 898 m2 k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc.     

      Hlasování – pro: 8      proti: 0        zdržel se: 0 . Komise souhlasí s odprodejem pouze s 
podmínkou, že na tomto pozemku nebude z�ízena manipula�ní a odkládací plocha. 

 
 

VI. Úkoly 

Nebyly uloženy. 

VII. Program p�íští sch�ze 

Projednání došlé pošty. 
 



  VIII. Ukon�ení 
 

P�edsedkyn� ukon�ila sch�zku v 19. 30 hod. P�íští sch�zka se bude konat v 18.00 hod., 
dne  4.11. 2008 v místnosti v budov� základní školy  P�ichystalova 20, Olomouc. 
 

 

 


