KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 10.11. 2009

L

Zahájení

KMČ Č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 10.11. 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
Bc.David Dohnal
Lubomír Faltýnek
Ing. Břetislav Kvapil
Stanislav Pazderka
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ivanka Weinertová
Hosté: 2 zástupci Městské policie Olomouc
p. A. Mraček, Ostružinová 4, Olomouc
p. K. Hofírek, Přichystalova 45, Olomouc
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
Členové komise se při dnešním jednání zabývali již probíhající rekonstrukcí části
komunikace Přichystalova. V průběhu jednání byla členy komise a přítomným hostem p. K.
Hofírkem navržena opatření k bezproblémovějšímu průběhu výše uvedené stavební akce.
Jedná se o tato opatřená:
. nutno zajistit provizorní zpevněné trasy pro pěší vúsecích dotčených rekonstrukcí.
• v ulici Boční nutno osadit dopravní značení tak, aby se zamezilo parkování auto
v obou směrech. V neoznačeném směru již začala parkovat auta a autobusy mají
problémy se v této ulici vytočit při výjezdu na ul. Přichystalovu.
• nutno přijmout taková opatření, aby z vyfrézované komunikace v ul. Přichystalova (
od obchodu s potravinami „Prejza „ až po ul. Sudovu) nevznikl bazén. V tomto úseku
není zajištěno odvedení dešťových vod a již zde vzniká rozsáhlá vodní plocha.

•

•

•
•
•

provádět pravidelné dosypávání výtluků ve vyfrézované vozovce. Taktéž zajistit
provizorní vjezdy aut k soukromým domům, a to alespoň dosypáním recyklátu. Po
vyfrézování vozovky vznikl značný výškový rozdíl mezi vyfrézovanou komunikací a
vjezdy včetně chodníků.
na nově upravené komunikaci v ul. Rybářská osadit dopravní značení, které by
omezovalo rychlost v úseku od ul. Přichystalova až k ul. U dětského domova včetně
označení tvaru křižovatky ulic U Rybářských stavů a Rybářská. Návrh úprav včetně
důvodů k přijetí výše uvedených opatření jsou uvedeny v příloze.
nutno zajistit zimní údržbu objízdné komunikace U Rybářských stavů.
včas informovat občany a členy KMČ o způsobu a termínech svozu komunálního
odpadu z domů, které budou dotčeny prováděnou rekonstrukcí.
Informovat občany a firmy o možnosti využití komunikace U Rybářských stavů
k příjezdu do lokality - konec ul. Přichystalova. Dle sdělení členky KMČ 6.16 Česká
Pošta s.p. nedoručuje na konec Přichystalové ulice balíky.

Host přítomný na jednání p.K. Hofírek se na komisi obrátil se žádostí, týkající se
probíhající rekonstrukce v ul. Přichystalova, a to konkrétně o dosypání vjezdu u jeho domu
Přichystalova 45. Z důvodu odfrézování větší vrstvy živičného koberce vznikl větší výškový
rozdíl mezi vjezdem k domu a odfrézovanou komunikací, což znesnadňuje vjezd.
Host přítomný na jednání p.A. Mraček se na komisi obrátil se žádostí o prověření
dodržování technologické kázně při spalování biomasy v kotelně firmy FLORCENTER
s.r.o umístěné v naší lokalitě. Důvodem jeho podnětu je skutečnost, že zejména v nočních
hodinách vychází z komína černý kouř a po okolí se šíří štiplavý zápach. P. A. Mračkovi
bylo doporučeno,aby se obrátil s podnětem na stavební úřad.
Předsedkyně KMC dostala za úkol prověřit, zda byla v domě Přichystalova 70 povolena
hudební zkušebna. V 1.P.P. tohoto domu je provozována hudební zkušebna, která má
negativní dopad na okolí, který spočívá v obtěžování okolí hlasitou hudbou.
Předsedkyně KMC dostala za úkol požádat Technické služby města Olomouce o opravu
propadlého kanálu na ul. Ručilova.
V. Nová záležitost
Členové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) MmOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce - umístění stavebního
zařízení-dočasné uložení materiálu za účelem výstavby akce: Přichystalova ul. rekonstrukce komunikace na pozemku parc. č. 733/5, 732/6, 732/12, 205/1 k.ú.
Hodolany a Nový Světu Olomouce (od 14.9. 2009 - do 31.12. 2009 ) ze dne 14.10.
2009 pod č j. SmOl/ŽP/55/ 16313/2009/Jar.
b) MmOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce - výkopové práce prodloužení kanalizačního řadu pro 14 rod. Domů na pozemku parc. č. 78/3,80 k.ú.
Nový Světu Olomouce (od 26.10. 2009 - do 30.11.2009) ze dne 26.10. 2009 pod č j.
SmOl/ŽP/55/ 17005/2009/Jar.
c) MmOl, odbor stavební oddělení výkonu státní správa v dopravě zaslal rozhodnutí o
povolení zvláštního užívání komunikace v ul. Přichystalova - rekonstrukce komunikace
- místo zvláštního užívání vozovka, chodník ( od 12.10. 2009 - do 31.8. 2009) ze dne
9.10. 2009 pod 6j. SmOl/OPK/79/4343/2009/Nan.

d) MmOl, odbor stavební oddělení výkonu státní správa v dopravě zaslal rozhodnuti o
úpiné uzavírce místní komunikace v ul. Přichystalova v úseku od ul. Borůvkové k ul.
Ručilova. Důvodem uzavírky je rekonstrukce komunikace v ul. Přichystalova ( od
26.10. 2009 - do 27.11. 2009 ) ze dne 21.10. 2009 pod č j.
SmOl/ OPK/ 79 / 4493 / 2009 /Ja.
e) MmOl, odbor stavební oddělení výkonu státní správa v dopravě zaslal rozhodnuti o
povolení zvláštního užívání komunikace v ul. Přichystalova 71B,C - vybudování
splaškové kanalizace - místo zvláštního urvání vozovka - odstavná plocha ( od 26.10.
2009 - do 29.11 2009 ) ze dne 23.10. 2009 pod 6j. SmOl/OPK/79/4535/2009/Nan.
f) Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní pod 6j. SmOl/Maj /22/4402/2009/Čí
ze dne 26.8. 2009 požádalo členy KMČ o stanovisko k darování majetku statutárního
města Olomouce do vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s.p. a to:
•
část pozemku parc. č. ` 939/3 ost. plocha ( dle GP 61 „n2”) o výměře 184 m2
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc,
• část pozemku parc. č. 939/ 1 ost. plocha ( dle GP díl „yl”) o výměře 317 m2,
• část pozemku parc. č. 939/3 ost. plocha ( dle GP díl „n2”) o výměře 184 m2,
• část pozemku parc. č. 668/7 ost. plocha ( dle GP díl „vl”) o výměře 163 m2,
ost. plocha ( dle GP parc. č. 972/5) o výměře 442 m2.
• část pozemku parc. č. 972
Předmětné pozemky se nacházejí při ul. Wittgensteinova a v blízkosti ul. Tovární. Jedná
se o darování pozemků z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR Povodi Moravy, s.p. Na pozemcích je umístěna stavba obtokového kanálu,
vybudovaného na ochranu, města před povodněmi v rámci stavby PPO „ Morava,
Olomouc - I. etapa” v roce 2006 a 2007.
Všichni přítomní členové komise odsouhlasili darování majetku.
město
Olomouc,
odbor
majetkoprávní
č j.
g) Statutární
pod
SmOl/Maj
/22/4053/2009/Sk ze dne 7.10.2009 požádalo členy KMČ o stanovisko k pronájmu
majetku statutárního města Olomouce a to:
• část pozemku parc. č. 939/1 ost. plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc (ph. ul. Tovární),
• část pozemku parc. č. 842/7 ost. plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc ( při ul. Holická),
pro účely umístění infoiuuačních tabulí sloužících k navigaci. Žádost podala společnost
TIP STUDIO REKLAMA s.r.o..
Všichni přítomní členové komise odsouhlasili pronájem.
h) Statutární
Olomouc,
odbor
pod
č j.
město
majetkoprávní
SmOl/Maj
/22/5727/2009/Sa ze dne 15.10.2009 požádalo členy KMČ o stanovisko k pronájmu
majetku statutárního města Olomouce a to:
• část pozemku parc. č. 1086/12 ost. plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc ( při ul. Tovární),
pro účely umístění oboustranného osvětleného bigboardu. Žádost podala společnost AB
Centre s.r.o..
.
Všichni přítomní členové komise odsouhlasili pronájem.
i) Statutární
město
Olomouc,
majetkoprávní
odbor
pod
č j.
SmOl/Maj
/22/5728/2009/Sa ze dne 30.10.2009 požádalo členy KMČ o stanovisko k pronájmu

j)

majetku statutárního města Olomouce a to:
• část pozemku parc. č. 1086/14 ost. plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc ( při ul. Tovární),
pro účely umístění oboustranného osvětleného reklamního zařízení. Žádost podala
společnost MARPER spol. s.r.o. a Big Board Praha, a.s...
Všichni přítomní členové komise odsouhlasili pronájem.
č j.
SmOl/Maj
Olomouc,
odbor
majetkoprávní
pod
město
Statutární
/22/2623/2008/Sa ze dne 14.10.2009 požádalo členy KMČ o stanovisko k nabyti do
majetku statutárního města Olomouce a to:
• pozemku parc. č. 82/6 ost. plocha o výměře 348 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc ( při ul. Tovární),
Předmětný pozemek se nacház^ a je ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR. Jedná
se o pozemek, na kterém se nachází komunikace zajišťující přístup a příjezd ke kolonii
garáží vybudovaných v této lokalitě.
Všichni přítomní členové komise odsouhlasili nabytí majetku.

VII. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VIII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 19. 00 hod. Další schůzka se bude konat dne. 8.12.
2009 v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová

