KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 12.4. 2011
I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 12.4. 2011
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 Buiglová ( předsedkyně)

Růžena Čecháková
Mgr.David Dohnal
Ing. Břetislav Kvapil
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ivanka Weinertová
Nepřítomni: Lubomír Faltynek
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc a Policie ČR
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

Předsedkyně seznámila přítomné se žádostí pana primátora o vyjádření k určení veřejných
prostranství v souvislosti se záměrem statutárního města Olomouc vydat obecně závaznou
vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu a zákazu žebrání. Přítomní navrhli následující
místa:
• u obchodu s potravinami „Prejza“ ul. Přichystalova
• u obchodu s potravinami „Konzum“ ul. Přichystalova včetně zelené plochy
v křižovatce ul. Přichystalova a Holická
• u hřiště ul. Ručilova 1 – zpevněné hřiště s hracími prvky mezi 4 podlažními
bytovými domy
• u hřiště ul. Ručilova 2 – oplocené pískoviště s hracími prvky.
Předsedkyně vymezí výše uvedené lokality v katastrální mapě a předá tento podklad
vedoucímu oddělení KMČ Mgr. V. Puhačovi do 30.4. 2011.
Předsedkyně seznámila přítomné s obsahem e-mailové žádosti p. J. Soldána týkající se
odstranění lavečky umístěné v zelené ploše u křižovatky ulic Holické a Přichystalova, a to z
důvodu, že se na lavečce zdržují osoby popíjející alkohol a okolí znečišťují odpadky např.
rozbitými lahvemi alkoholických nápojů- pivo, vodka atd. Žádost byla prodiskutována s tím,
že přítomni členové tento požadavek neodsouhlasili. Důvodem je skutečnost, že toto místo

navrhuje komise zařadit mezi místa, kde v rámci obecně závazné vyhlášky statutárního
města Olomouce by měla být zakázaná konzumace alkoholu.
KMČ čeká na metodiku ve vztahu na opravy chodníků v lokalitě – způsob zadávání oprav,
čerpání peněz apod. s tím, že následně budou občané vyzváni, aby navrhovali místa
k opravě.
Členové komise žádají o písemné odpovědi na dotazy občanů – předsedy Bytového družstva
Ručilova p. Pavluska a p. Vašička, které byly vzneseny na minulé schůzce a jsou
formulovány v zápisu KMČ ze dne 8.3. 2011 s tím, že i členové komise se připojují k žádosti
p. Pavluska o sdělení podrobných informací k projektu Lokální partnerství.
Členové komise žádají o sdělení počtu dětí, které přišly k zápisu do mateřské školy
Přichystalova 20 a kolik z tohoto počtu dětí bylo odmítnuto. Současně žádá o sdělení
celkového počtu dětí, které přišly k zápisu do mateřských škol v Olomouci a kolik jich bylo
odmítnuto.
Předsedkyně seznámila přítomné s probíhající putovní výstavou v předsálí Kongresového
sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40, Olomouc „ Příměstské
rekreační lesy“ . která se týká i záměru vybudování příměstského lesa v naší lokalitě tzv. „
Holického lesa“, a to od 14.4. do 30.5. 2011. Všichni občané jsou tímto KMČ č. 16 srdečně
zváni k její návštěvě.
Předsedkyně komise podá písemnou žádost na majetkoprávní odbor MMOl týkající se
vyčištění zahrad, které byly určeny k zastavění novými domy . Zahrady jsou již delší dobu
opuštěné a zdevastované s tím, že žádná stavební činnost zde nebyla zahájena.

V. Nová záležitost
Členové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně
zábory a výkopové práce
č.j.
SMOl/ŽP/55/2409/2011/Jar ze dne 28.3. 2011 – umístění předzahrádky pro sezónní
restaurační provoz Tovární 42, Olomouc na pozemku parc. č. 834/2 k.ú. Hodolany od
15.4. 2011 do 30.9. 2011.
b) SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně
zábory a výkopové práce
č.j.
SMOl/ŽP/55/2411/2011/Jar ze dne 30.3. 2011 – výkopové práce – nová DTS,VN,NN
v ul. Boční na pozemcích parc. č. 216, 1678/31, 1678/99 k.ú. Nový Svět u Olomouce od
10.4. 2011 do 18.4 2011.
c) SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce – oprava havárie kondenzátní
sítě č.j. SMOl/ŽP/55/2477/2011/Jar ze dne 30.3. 2011 – výkopové práce na pozemku
parc. č. 558/10 k.ú. Hodolany od 24.3. 2011 do 2.4. 2011.
d) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska k pronájmu
majetku statutárního města Olomouce –
• část pozemku parc.č.3/6 ostatní plocha o výměře 33 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce
obec Olomouc,
za účelem zřízení a užívání parkovací plochy před domem Přichystalova č.p. 94 v jeho
vlastnictví. Proti pronájmu hlasovalo všech přítomných 6 členů komise.
Členové komise nesouhlasí s pronájmem.

VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 19.30 hod. Další schůzka se bude konat dne 10.5. 2011
v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová

