
          KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 10.3. 2009  

 

I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  10.3. 2009 
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení 
schopná po celou dobu jednání. 

 

II. Prezence 

 
Předsedkyně zahájila schůzku.  
Přítomny byly následující osoby:  

                                                  Ing. Bc.Marcela Buiglova ( předsedkyně) 
                                                               Růžena Čecháková 
                                                       Ing. Břetislav Kvapil 
                                                               Stanislav Pazderka 
:                                                             Ivanka  Weinertová  
 
                                                      
Omluveni:                                            Lubomír Faltýnek 
                                                     Mgr. Isabela Pospíšilová 
Nepřítomni:                                     Bc.David Dohnal 
 
Hosté:                                                p. Žaneta   Kalvodová     
                                                          p. František Skopal    
                                                          p. Smrčková 
 
                                                  
  III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 
Předsedkyně přečetla zápis z minulé schůzky. Zápis byl schválen v přečteném znění 
všemi přítomnými členy KMČ.  

 
 

IV. Otevřené body 
 
  Dnešní schůzky komise místní části se zúčastnili tři hosté, kteří přednesli na schůzce tyto    

své požadavky: 
• p. Žaneta Kalvodová  bytem Tovární 31, Olomouc se obrátila na komisi 

s požadavkem na vybudování nového dětského pískoviště mezi stávajícími byt. 
domy na ul Tovární.  

•  p. František Skopal bytem Pittsburská 3, Olomouc přišel s podnětem na špatný 
stav lípy u stávajícího fotbalového hříště. Žádá o prověření zdravotního stavu 
stromu a dle jeho výsledku i přijetí příslušného opatření ( ořez, kácení).   

• p. Smrčková bytem Přichystalova ul., Olomouc přišla s podnětem týkajícího se 
obtěžování okolí občany, kteří postávají a konzumují alkohol před objektem “ 
Potraviny Prejza“ na ul Přichystalova. P. Smrčková žádá o přijetí koncepčního 



řešení této situace a to nejlépe přijetím obecně závazné vyhlášky, která by 
omezovala konzumaci alkoholických nápojů na veřejnosti.  

 
Předsedkyně informoval přítomné o akci Městské policie Olomouc, která se bude týkat 
kontrol nesprávného stání automobilů, a to zejména v křižovatkách a na přechodech pro 
chodce. Vzor letáčku upozorňující na špatné parkování bude vyvěšen v informační vitríně.  
 
Předsedkyně informovala přítomné o splnění úkolů z předešlé schůzky: 

• podala písemnou žádost na odbor žp a odbor stavební MmOl ve věci prošetření 
neutěšeného stavu ( skládky) na pozemcích parc. č. 310, 313/12, 313/2, 313/3, 313/4, 
318 a 624 všev k.ú. Nové sady u Olomouc v obci Olomouc. 

 
Předsedkyně přečetla přítomným odpověď odboru dopravy statutárního města Olomouce na 
stížnost na stav komunikace v ul. Přichystalova. 
 

V.    Nová záležitost 

 

Členové komise byli seznámeni s novou poštou: 

a) MmOl, odbor stavební, oddělení výkonu státní správy v dopravě zaslal rozhodnutí o 

dodatečném povolení zvláštního užívíní místní komunikace v ul. Tovární ( před firmou 

Dalkia ČR, a.s. – chodník ( od 26.1. – 4.2. 2009 ) ze dne 10.2. 2009 pod č.j. 

SmOl/OPK/79/374/2009/Nan. 

b) MmOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce – umístění informační-

navigační tabule do 0,6m2 reklamní plochy ul. Šlechtitelů ( od 1.1. – 31.12. 2009 ) ze 

dne 28.1. 2009 pod č.j. SmOl/ŽP/55/1215/2009/Jar. 

c) MmOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce – umístění reklamních stojanů 

„A“  1 ks STAVOTECH křižovatka tř. 17. listopadu a Wittgensteivova ( od 15.2. – 14.3. 

2009 ) ze dne 4.2. 2009 pod č.j. SmOl/ŽP/55/1767/2009/Jar.  

d) MmOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce – umístění reklamních stojanů 

„A“  1 ks MODERNÍ ŽENA křižovatka tř. 17. listopadu a Wittgensteivova ( od 8.11. – 

8.12. 2009 ) ze dne 4.2. 2009 pod č.j. SmOl/ŽP/55/1801/2009/Jar.  

e) MmOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce – umístění reklamních stojanů 

„A“  1 ks AUTOSALON křižovatka tř. 17. listopadu a Wittgensteivova ( od 14.8. – 13.9.  

2009 ) ze dne 4.2. 2009 pod č.j. SmOl/ŽP/55/1803/2009/Jar.  

f) MmOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce – umístění reklamních stojanů 

„A“  1 ks STAVOTECH křižovatka tř. 17. listopadu a Wittgensteivova ( od 8.10. – 8.11.  

2009 ) ze dne 4.2. 2009 pod č.j. SmOl/ŽP/55/1803/2009/Jar. 

g) Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní pod č.j. SmOl/Maj /22/6632/2008 ze 

dne 12.1. 2009 požádalo členy KMČ o stanovisko k prodeji majetku statutárního města 

Olomouce a to pozemků: 

parc. č. 1693 orná půda o výměře 4 406 m2 v k.ú. Holice u Olomouce,  obec Olomouc 



parc. č. 1689/1 orná půda o výměře 4 207 m2 v k.ú. Holice u Olomouce,  obec Olomouc 

parc. č. 1691 orná půda o výměře 4 275 m2 v k.ú. Holice u Olomouce,  obec Olomouc 

část parc. č. 1687/1 ost. plocha o výměře 5 500 m2 v k.ú. Holice u Olomouce,  obec 

Olomouc pro účely: Předmětné pozemky se nachází v lokalitě Městský dvůr za ulicí 

Šlechtitelů. Manželé Trefilovi žádají o odprodej předmětných pozemků za účelem 

zemědělské výroby ( šlechtění a semenářství zelenin, které zde od r. 1991 provozuje p. 

Treflová jako nájemce). Všichni členové komise souhlasí s odprodejem.  

h) Členové komise se opětovně zabývali pojmenováním nově vznikající ulice. Jedná se o 

další etapu výstavby řadových rodinných domů u ul. Borůvkové. Členové komise 

navrhují název: U Městského Dvora. 

 

VII. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 

  VIII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v  19. 00 hod. Další schůzka se bude konat dne 14.4. 
2009 v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvořil a schválil: Ing. Bc. Marcela Buiglová   


