
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze schůzky ze dne 11.10. 2016 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  11. října  2016 
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení 
schopná  po celou dobu jednání. 
 

II. Prezence 
 
Přítomny byly následující osoby:           Ing. Bc. Marcela Buiglová ( předsedkyně ) 
                                                         Ing. Břetislav Kvapil                 
                                                                Lenka Maršálová Doleželová,   
                                                                Tomáš Pavlůsek,  
                                                        Mgr. Isabela Pospíšilová                                                                      
                                                           
Nepřítomni: Vladimír Kauer, Pavel Mulák,  Ing. Monika Orel,  
                                                
Hosté:  zástupci  městské policie Olomouc a Policie ČR 

                                                                                                              
III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 
Byl schválen zápis ze schůzky konané dne 13.9.2016, komise byla usnášení schopná po 
celou dobu jednání. 

 

IV. Otevřené body 

 

Přítomni členové komise odsouhlasili návrh sběrových sobot na rok 2017 a taktéž změnu 

hranic KMČ č. 16 s tím, že v rámci navrhované změny ul Technologické a Holické preferují 

původní hranici.  

 

Na jednání komise bylo diskutováno zrušení linky č. 22 a její nahrazení linkou č. 18. 

Výsledkem diskuze byl požadavek přítomných na následující úpravu této linky: 

- je nutné, aby tato linky vždy minimálně končila na náměstí Národních Hrdinů a to z toho 

důvodu, aby starší občané, kteří využívají polikliniku SPEA nemuseli 1 zastávku 

přestupovat na tramvaj.  Ideální by bylo, aby autobus končil u Finančního úřadu na 

Lazcích, kde je umístěna i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Ráno je nutné přidat posilový 

spoj pro děti do školy  a taktéž je nutné, aby autobus odjížděl z Nového Svět nejpozději 

v 7:35 hod.   

 

Předsedkyně komise informovala přítomné, že ve čtvrtek dne 13.10.2016 v 15:00 hod. se 

bude na radnici konat slavnostní setkání jubilantů KMČ - Nový Svět. 

 

 



 

 

Přítomni byli seznámeni s čerpáním prostředků komise pro rok 2016. V souvislosti 

s čerpáním prostředků bylo dohodnuto, že se v letošním roce již nebude vydávat občasník - 

Novosvětské listy. Další číslo tohoto občasníku bude vydáno v polovině příštího roku. 

 

Na jednání komise předsedkyně upozornila na nutnost ořezání větví vrby umístěné v areálu 

ZŠ a MŠ Přichystalova, a to z důvodu zasahování větví do veřejného chodníku v ul. 

Přichystalova.  Předsedkyně komise předá podnět na  odbor životního prostředí MMOl. 

 

V. Nová záležitost 

Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, oddělení evidence majetku požádalo 

přípisem ze dne 13.9.2016 pod č.j. SMOL/200752/2016/OMAJ/MR/Bel o sdělení 

stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce a to: 

pozemku parc. č. st. 2403 zastavěná plocha a nádiv., k.ú. Hodolany, obec Olomouc. 

Na pozemku je budova trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., která žádá o prodej 

předmětného pozemku. 

 

Přítomni členové komise nesouhlasí s prodejem výše citovaného pozemku, a to 

z toho důvodu, že  oddělování  malých výměr z veřejného prostranství.  

 

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních 

komunikací vydal dne 19.9.2016 pod č.j. SMOL/205000/2016/OS/PK/Vlc rozhodnutí, 

kterým povolil zvláštní užívání chodníku  u domu  Přichystalova 29, Olomouc za účelem 

opravy dešťových svodů, izolace soklu, a to od 24.9. 2016 do  30.9. 2016. 

 

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních 

komunikací vydal dne 19.9. 2016 pod č.j. SMOL/206457/2016/OS/PK/Vlc rozhodnutí, 

kterým povolil zvláštní užívání chodníku u domu  Přichystalova  91/31, Olomouc za účelem 

opravy zateplení fasády domu  a to od 10.10.2016 do 19.10. 2016. 

 

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních 

komunikací vydal dne 7.10. 2016 pod č.j. SMOL/218672/2016/OS/PK/Vlc rozhodnutí, 

kterým povolil úplnou uzavírku komunikace v ul. Kanadská v úseku  mezi ulicemi 

Přichystalova a Nálevkova za účelem rekonstrukce kanalizace, a to od 10.10.2016 do 30.11. 

2016. 

 

 Program příští schůze 

 

Projednání došlé pošty. 

 

 VII. Ukončení 

 

Schůzka byla ukončena v 18:20 hod.  Další schůzka se bude konat dne  8.11. 2016  v 

18.00 hod. v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová   


