KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 14.4. 2009

I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 14.4. 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)
Bc.David Dohnal
Lubomír Faltýnek
Ing. Břetislav Kvapil
Stanislav Pazderka
Ivanka Weinertová

:

Omluveni:
Hosté:

Městská policie Olomouc

Růžena Čecháková
Mgr. Isabela Pospíšilová
p. Magdalena Stříteská
p. Pavlína Kurková
strážník Miroslav Suchánek
Strážník Zdeněk Kipjana

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 městské části se zúčastnili dva hosté, kteří předali členům komise
žádost o vytvoření přechodu pro chodce přes ulici Holickou v blízkosti autobusové zastávky
Nový svět. Součástí žádosti byl i podpisový arch s podpisy 57 občanů. Komise se
ztotožňuje s obsahem žádosti. Předsedkyně tuto žádost předá vedení statutárního města
Olomouc.
Předsedkyně komise seznámila přítomné s obsahem dopisu, který obdržela od p. Jiřího
Dokoupila, Přichystalova 37, Olomouc a to ve věci nepořádku v městské části Nový Svět.
Komise se ztotožňuje s obsahem tohoto dopisu. Předsedkyně komise taktéž tento dopis

předá vedení statutárního města Olomouc.
Členové komise požádali přítomné zástupce Městské policie Olomouc, aby prováděli kontrolu
parkování automobilů na ul. Přichystalova v části obchodu s potravinami – konzum a u
hospody umístěné na rohu ulic Přichystalova a Sudova. V poslední době se stává, že
automobily parkují v obou směrech a ulice je špatně průjezdná. Dále požádali o kontrolu
parkování v rozhledových trojúhelnících křižovatek.
Předsedkyně seznámila přítomné s obsahem dopisů, které obdržela od odboru
majetkoprávního statutárního města Olomouc a odboru životního prostředí Magistrátu města
Olomouc týkajících se úklidu pozemku parc. č. 735/35 k.ú. Hodolany v obci Olomouc a
podnětu ve věci neutěšeného stavu ( skládky) na pozemcích parc. č. 310, 313/12, 313/2,
313/3, 313/4, 318 a 624 vše v k.ú. Nové sady u Olomouc v obci Olomouc. Dále předsedkyně
seznámila přítomné s obsahem e-mailu ředitele Městské policie Olomouc – odpověď na
požadavek p. Smrčkové ve věci řešení problematiky obtěžování okolí občany konzumující
alkohol na veřejném prostranství.
Dále předsedkyně informovala přítomné o podané žádosti na odbor dopravy Magistrátu města
Olomouc týkající se vybudování 3 přechodů pro chodce – 2 přechody na ul. Holické a 1
přechod na ul. Babičkova a taktéž informovala přítomné o prodloužení platnosti stavebního
povolení na rekonstrukci ul. Přichystalova – komunikace včetně inž. sítí a veř. zeleně..
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 užívání místní komunikace v ul. Přichystalova 10, 59 –
chodník ( od 4.3. – 13.3. 2009 ) ze dne 18.3. 2009 pod č.j.
SmOl/OPK/79/888/2009/Nan.
b) MmOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce – umístění předzahrádky pro
sezónní restaurační provoz ul. Tovární 42a ( od 15.4. – 15.10. 2009 ) ze dne 11.3. 2009
pod č.j. SmOl/ŽP/55/4490/2009/Jar.
c) MmOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce – havárie vodovodního řadu
Ručilova 13 ( od 17.3. – 26.3. 2009 ) ze dne
23.3. 2009 pod č.j.
SmOl/ŽP/55/5172/2009/Jar.
d) Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní pod č.j. SmOl/Maj /22/898/2009/To
ze dne 20.3. 2009 požádalo členy KMČ o stanovisko k prodeji majetku statutárního
města Olomouce a to pozemku: parc. č. 2403 zast. plocha o výměře 6 m2 v k.ú.
Hodolany, obec Olomouc pro účely: Předmětné pozemek se nachází pod stavbou
trafostanice. Objekt trafostanice je ve vlastnictví í ČEZ Distribuce, a.s. .Všichni přítomní
členové komise souhlasí s odprodejem.
VII. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.

VIII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 19. 00 hod. Další schůzka se bude konat dne 12.5.
2009 v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořil a schválil: Ing. Bc. Marcela Buiglová

