
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 10.5. 2011 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  10.5. 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. Monika  Holečková 
                                                        RNDr. Jiří  Holinka, PhD. 
                                                             Ing. Břetislav  Kvapil  
                                                           Mgr. Isabela  Pospíšilová  
                                                                    Ivanka  Weinertová  
    

Hosté: zástupce Policie ČR – Bc. Michal Achilles 
                                                                                                               
  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 
 

Stávající členové komise přivítali mezi sebou dva nové členy  p. Ing. Moniku Holečkovou a p. 
RNDr. Jiří  Holinku, PhD s tím, že je současně  předsedkyně  seznámila s termíny konání 
schůzek a s jejich průběhem. 
 
Přítomni byli seznámeni s objemem finančních prostředků, které má k dispozici komise na 
rok 2011.  
 
Dne 26.5. 2011 ve 14:00 hod. odpoledne  proběhne  v obřadní síni radnice slavnostní 
setkání jubilantů KMČ č. 16 – Nový Svět – rok 2011( 75,80 a 85 let). 
 
Na základě žádosti odboru ochrany Magistrátu města Olomouce o poskytnutí kontaktů na 
zástupce předsedy komise v souvislosti s řešením mimořádných situací bylo dohodnuto, že 
zástupcem ve výše uvedených případech bude p. Mgr. Isabela Pospíšilová.   
 
Přítomní byli informováni o návštěvě p. Gabriely Pechové, která komisi poskytne informace 
týkající se projektu s názvem „Vytvoření a podpora lokálního partnerství pro sociálně  
vyloučenou lokalitu Přichystalova70 “ a to na příštím jednání komise dne 14.6. 2011. 



 

 

 
Předsedkyně informovala přítomné o předání podkladů k určení veřejných prostranství 
v souvislosti se záměrem statutárního města Olomouc vydat obecně závaznou vyhlášku o 
zákazu konzumace alkoholu a zákazu žebrání na podatelnu Magistrátu města Olomouce 
dne 14.5. 2011. 
 
Členové komise urgují  písemnou odpověď na dotazy občanů – předsedy Bytového družstva 
Ručilova  p. Pavluska a p. Vašička, které byly vzneseny na schůzce 8.3. 2011. Týkají se 
opravy komunikace v ul. Ručilova, odstranění rumiska po stavbě „ Rekonstrukce ul. 
Přichystalova“ a zřízení nového stání pro kontejner na odpadky . 
 
Členové komise urgují odpověď týkající se počtu dětí, které přišly k zápisu do mateřské školy 
Přichystalova 20 a kolik z tohoto počtu dětí bylo odmítnuto a dále celkový počet dětí, které 
přišly k zápisu do mateřských škol v Olomouci a kolik jich bylo odmítnuto.  
 
Členové komise se obracejí na statutární město Olomouc s následujícími podněty: 

1. Prověření provozu klubovny v domě Přichystalova 70 týkající se hudebních produkcí. 
V klubovně je údajně zkušebna hudební skupiny, která způsobuje nadměrnou 
hlučnost v okolí. Komise řešila podnět na tuto činnost.  

2. Provedení opravy chodníku od prodejny s potravinami „Prejza“ k bytovým domům 
Přichystalova v rámci reklamace stavby „Rekonstrukce ul. Přichystalova“. V polovině 
trasy je chodník propadlý a v tomto místě se drží voda. 

3. Provedení opravy komunikace Šlechtitelů v úseku od objektů Přírodovědecké fakulty  
University Palackého v  Olomouci po křižovatku hlavní komunikace směřující 
z městské části Nové Sady do městské části Holice. Komunikace je v havarijním 
stavu.  

 
V. Nová záležitost 
Členové komise byli seznámeni s novou poštou: 
a) Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, oddělení koncepce zeleně a 

rekreace požádalo o odsouhlasení  návrhu  dětského hřiště v ul. Tovární.  
Všichni členové komise souhlasí s předloženým návrhem.  
 
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/55/2753/2011/Jar ze dne 6.4. 2011 – umístění stavebního zařízení-zateplení 
soklu-oprava fasády domu 76/3 k.ú. Nový Svět u Olomouce od 4.4. 2011 do 15.4 2011.  

 
c) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku statutárního města Olomouce – 
• část pozemku parc.č.710/20 ostatní plocha o výměře 1 m2 v  k.ú. Hodolany, obec 

Olomouc, 
• část pozemku parc.č.204/3 ostatní plocha o výměře 1 m2 v  k.ú. Nový Svět u Olomouce,  

obec Olomouc, 
za účelem umístění informačních navigačních značení. 

Všichni členové komise souhlasí s pronájmem.  
 
d) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku statutárního města Olomouce – 
• část pozemku parc.č.561/3 ostatní plocha o výměře 7 m2 v  k.ú. Hodolany, obec 

Olomouc, 
za účelem umístění trafostanice. 

Všichni členové komise souhlasí s pronájmem.  
 



 

 

e) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska k pronájmu , 
případně prodeji majetku statutárního města Olomouce – 

• pozemku parc.č.735/38 ostatní plocha o výměře 42 m2 v  k.ú. Hodolany, obec 
Olomouc, 
za účelem užívání předzahrádky. 

Všichni členové komise souhlasí s pronájmem, případně prodejem.  
 
f) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku statutárního města Olomouce – 
• pozemek parc.č.1688/2 orná půda o výměře 566 m2 v  k.ú. Holice u Olomouce, obec 

Olomouc, 
• pozemek parc.č.1690/3 orná půda o výměře 93 m2 v  k.ú. Holice u Olomouce, obec 

Olomouc, 
• pozemek parc.č.1692/1 orná půda o výměře 1 637 m2 v  k.ú. Holice u Olomouce, obec 

Olomouc, 
• pozemek parc.č.1692/2 orná půda o výměře 2 040 m2 v  k.ú. Holice u Olomouce, obec 

Olomouc 
• pozemek parc.č.1690/1 orná půda o výměře 2 417 m2 v  k.ú. Holice u Olomouce, obec 

Olomouc, 
• pozemek parc.č.1678/32 orná půda o výměře 8 601 m2 v  k.ú. Holice u Olomouce, obec 

Olomouc, 
      za účelem provozování zahradnictví a zemědělské činnosti ( pěstování květin a trvalek). 
Všichni členové komise souhlasí s pronájmem.  
 
VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 

  VII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v 19.30 hod. Další schůzka se bude konat dne  14.6. 2011 
v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová   


