
   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 11.5. 2010 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  11.5. 2010 
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 
                                                        Ing. Břetislav Kvapil  
                                                       Mgr. Isabela Pospíšilová,  
                                                               Ivanka  Weinertová  
 
   Nepřítomni: Růžena Čecháková, Lubomír Faltynek, Stanislav  Pazderka 
   Hosté:    zástupce POLICIE ČR  podpraporčík J.Vaňhara 
                  zástupce Městské policie   
                  2 občané  bydlící v ul. Sudova a Přichystalova 
 
                                                                                                               
  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 

 
  Hosté přítomni pna jednání komise vznesli následující připomínky: 

  Občan bydlící v  ul. Sudova požaduje pravidelné čištění této komunikace, a to z důvodu 
znečišťování komunikace v důsledku probíhající rekonstrukce ul. Přichystalova. 
V souvislosti s touto stavební činností požaduje omezení rychlosti v této ulici na 30 km/hod.  
Dále požaduje, aby byly odvezeny igelitové pytle s listím, které jsou zde odloženy od 
minulého roku a vyčištění veřejných ploch, které jsou znečištěny listím ze stromů a řádné 
sečení zatravněných ploch. Jedná se zejména o řádné ruční dosečení a uklizení rozmetané 
trávy od strojního čištění. 

Občan bydlící v ul. Přichystalova ( za křižovatkou Rybářská a Přichystalova) přednesl na 
jednání připomínky týkající se rekonstrukce ul. Přichystalova. Požaduje řádnou kontrolu 
prováděných stavebních prací zejména kontrolu kvality provedené práce.Upozorňuje na 
nekvalitní pokládku chodníkové dlažby ( dlažba je položena křivě) a dále na absenci lapačů 
střešních splavenin u střešních svodů. Požaduje odstranění starých telefonních sloupů a 
pokládku telefonních kabelů do země. Nesouhlasí s výsadbou stromů na konci ul. 
Přichystalova,a to z důvodu znečišťování veřejných prostor listím. Dle jeho názoru si budou 



muset úklid prostor provádět samy občané, neboť statutární město Olomouc není schopno 
veřejné prostory udržovat v řádném stavu. Dle jeho informací jeho názor sdílí většina 
obyvatel této části.  

 
V.  Nová záležitost 

 

Členové komise byli seznámeni s novou poštou: 

a) MmOl, odbor stavební, oddělení výkonu státní správa v dopravě zaslal rozhodnutí ze dne    

6.4. 2010 pod č.j. SmOl/OPK/79/1129/2010/Nan, kterým  povoluje zvláštní užívání 

místní komunikace v ul. Sudova 11 v  Olomouci, chodník  z důvodu výstavba rodinného 

domu od 6.4.  do 2.6. 2010. 

b) MmOl, odbor stavební, oddělení výkonu státní správa v dopravě zaslal rozhodnutí ze dne    

19.4. 2010 pod č.j. SmOl/OPK/79/1290/2010/Nan, kterým dodatečně povoluje 

zvláštní užívání místní komunikace v ul. Sudova 10 v  Olomouci, vozovka-asfalt  

z důvodu havárie vodovodního řadu od 5.4.  do 14.4. 2010. 

c) MmOl, odbor stavební, oddělení výkonu státní správa v dopravě zaslal rozhodnutí ze dne    

26.4. 2010 pod č.j. SmOl/OPK/79/1435/2010/Nan, kterým dodatečně povoluje 

zvláštní užívání místní komunikace v ul. Holická x Přichystalova v  Olomouci, chodník 

dlažba  z důvodu havárie vodovodního řadu od 12.4.  do 21.4. 2010. 

d) MmOl, odbor stavební, oddělení výkonu státní správa v dopravě zaslal rozhodnutí ze dne 

14.4. 2010 pod č.j. SmOl/OPK/79/1395/2010/Ja, kterým povoluje z  důvodu 

rekonstrukce ul. Přichystalova úplnou uzavírku místní komunikace v ul. Přichystalova ( 

úsek Ručilova- Borůvková), od  19.4. do 31.5. 2010. 

e) Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní pod č.j. SmOl/Maj 

/22/1458/2010/Ha ze dne  13.4. 2010 požádalo členy KMČ o sdělení stanoviska 

k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě  majetku statutárního města Olomouce: 

• pozemek  parc. č. 841/25 ostatní plocha o výměře 99 m2 v k.ú. Hodolany,  obec 

Olomouc 

• pozemek  parc. č. 841/120 ostatní plocha o výměře 139 m2 v k.ú. Hodolany,  obec 

Olomouc 

• pozemek  parc. č. 841/121 ostatní plocha o výměře 122 m2 v k.ú. Hodolany,  obec 

Olomouc 

Předmětné pozemky se nachází v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého. Pan V. 

Hájek žádá o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na předmětné pozemky. Pan 

V. Hájek je vlastníkem budovy s č.p. 346 ( stavba občanského vybavení) s pozemkem 

parc. č. st. 180/34 zast. plocha o výměře 101m2 v k.ú. hodolany, obec olomouc. Na 

předmětné pozemky má uzavřenou nájemní smlouvu. 

Všichni přítomní členové komise souhlasili s uzavření smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě. 

f) Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní pod č.j. SmOl/Maj /22/1466/2010/Čí 

ze dne  23.4. 2010 požádalo členy KMČ o stanovisko k prodeji majetku ve vlastnictví 

statutárního města Olomouce do vlastnictví Povodí Moravy, s.p. : 

• pozemek  parc. č. 797/7 ostatní plocha o výměře 383 m2 v k.ú. Hodolany,  obec 

Olomouc 

• pozemek  parc. č. 797/10 ostatní plocha o výměře 172 m2 v k.ú. Hodolany,  obec 



Olomouc 

Jedná se o pozemky, které se nacházejí v blízkosti ulice U dětského domova na 

hranicích mezi k.ú. Hodolany a k.ú. Nové Sady u Olomouce. Povodí Moravy, s.p. žádá o 

odprodej předmětných pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání.  

Všichni přítomní členové komise souhlasili s prodejem. 

 

VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 

  VII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v 19.00 hod. Další schůzka se bude konat dne 8.6. 2010 v 
18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová   


