KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 13.9. 2011

I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 13.9. 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
Omluveni:
Ing. Monika Holečková
Neomluveni: RNDr. Jiří Holinka, PhD.
Hosté: zástupce Policie ČR a zástupce městské policie Olomouc
občané městské části Nový svět: Ing. Kryl, p. Pavlůsek
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

Pan Ing. Kryl požádal komisi o pomoc při řešení problému týkající ho se nepřiměřeného
hluku šířícího se z klubovny v domě Přichystalova 70. Z prostor klubovny se pravidelně šíří
hlasitá hudba, kterou jsou obtěžováni lidé bydlící v okolí domu. Např. v pondělí dne 12.9.
2011 tato hlasitá hudba byla slyšet až do 19:00 hod.
Vzhledem k tomu, že podnět pana Ing. Kryla není ojedinělý a komise již podněty řešila a
žádala statutární město Olomouc o prověření situace a zajištění nápravy, ale bezvýsledně,
opakovaně se tedy obrátí na statutární město Olomouc o prověření situace a sjednání
nápravy.
Pan Pavlůsek - předseda Společenství vlastníků jednotek Ručilova 7, 9 a 11 požádal o
provádění kontrol v lokalitě Nový Svět zaměřenou na dodržování povolené rychlosti v ul.
Přichystalova a dále o zajištění pořádku v lokalitě - zamezení obtěžování občanů nezletilými
Rómy. Současně požádal o opětovnou instalaci radaru na měření rychlosti v ul.
Přichystalova, a to v prostoru mezi ul. Boční a Sudova ve směru do centra.

K výše uvedeným podnětů a žádostem se připojují i všichni členové komise a tímto žádají
statutární město Olomouc o prověření provozu klubovny v domě Přichystalova 70, o
zajištění pořádku v lokalitě a instalaci radaru na měření rychlosti.
Předsedkyně komise seznámila přítomné se záměrem investora T-Mobile Czech Republic,
a.s. ( TMCZ) s plánovanou akci Optické propojení Olomouc 2011, V. etapa, TMCZ úsek 1,
lokalita ul. Přichystalova. S navrženým řešením kabelové trasy, tak jak bylo předloženo
komisi k projednání komise nesouhlasí, neboť trasa zasahuje do nově vybudovaných
chodníků, komunikací a zelených ploch vybudovaných v rámci „Rekonstrukce ul.
Přichystalova“. Komise bude souhlasit pouze s trasou, která by vedla mimo nově
vybudované chodníky, komunikace a zelené plochy.
Předsedkyně komise seznámila přítomné se žádostí statutárního města Olomouc ve věci
návrhu o pojmenování nově vznikající ulice v lokalitě. Jedná se o ulici vznikající novu
výstavbou rodinných domů u hřiště. Komise projednala žádost a jednomyslně navrhla název
nové ulice - novosvětská.
Předsedkyně komise seznámila přítomné s dopisem, který obdržela z Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky týkajícího se transparentního zadávání veřejných zakázek.
Předsedkyně komise seznámila přítomné se žádostí statutárního města Olomouc ve věci
návrhu plánu investic na rok 2012 týkajícího se lokality Nový svět. Členové komise
odsouhlasili následující investiční akce:
1. Rekonstrukce komunikace před bytovým domem Ručilova 7, 9 a 11, která byla
poškozena při „Rekonstrukci ul. Přichystalova“, kdy tudy vedla objízdná trasa pro
veškerá motorová vozidla.
2. Vybudování přechodu pro chodce v ul. Holické ( u křižovatky ul. Holická a
Babičkova) - již je vydáno stavební povolení.
Komise městské části Nový svět žádá, aby se paní náměstkyně Mgr. H. Machová
zúčastnila následujícího jednání komise v úterý dne 11.10. 2011 v 18:00 hod.
v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc s tím, že komise na četné
dotazy občanů žádá o sdělení informace k strategii statutárního města Olomouc
s bytovým domem Přichystalova 70.

V.

Nová záležitost

Členové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska k prodeji majetku
statutárního města Olomouce – pozemku parc.č.724/4 zahrada o výměře 80 m2 v k.ú.
Hodolany. Předmětný pozemek se nachází při ul Přichystalova, kdy manželé Cikánkovi
žádají o odprodej za účelem přístupu a rozšíření zázemí k plánovanému rodinnému
domu na sousední pozemku parc. č. 724/5 zahrada.
Všichni členové komise souhlasí s prodejem.
b) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska k prodeji majetku
statutárního města Olomouce – části pozemku parc.č.80 orná půda o výměře 20 m2
v k.ú. Nový Svět u Olomouce. Předmětný pozemek se nachází při ul U Městského dvora,
kdy manželé Camfrlovi žádají o odprodej části předmětného pozemku za účelem užívání
zahrady k navazujícím nemovitostem v jejich vlastnictví
Všichni členové komise souhlasí s prodejem.

VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 19.30 hod. Další schůzka se bude konat dne 11.10.
2011 v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová

