KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 13.6.2017
I. Zahájení
KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 13.června 2017
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, 2 maminky dětí z MŠ Přichystalova,
které současně zastupovali další rodiče dětí z MŠ Přichystalova
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Byl schválen zápis ze schůzky konané dne 9.5. 2017.
IV. Projednávaná problematika
Přítomní hosté – 2 maminky dětí z MŠ Přichystalova přednesli na komisi nesouhlas
s přístavbou učeben ZŠ Přichystalova do zahrady MŠ Přichystalova, a to z důvodu kácení
vzrostlých stromů v zahradě, zrušení zahrady MŠ a diskomfortu dětí při výstavbě zejména
zvýšenou prašnost. Členové komise poté, co se seznámili se studií Ing. arch. I. Trtílkové se
snažili vysvětlit cíl této investice včetně skutečnosti, že nedojde ke zrušení zahrady. Došlo by
pouze k jejímu zmenšení. Dále bylo dohodnuto, že předsedkyně komise kontaktuje vedoucí
školského odboru MMOl s tím, aby zajistila větší informovanost zaměstnanců školy a školky
o této investici a dále i rodičů dětí MŠ.
Na jednání komise byla řešena problematika provedení nekvalitních stavebních prací (
dláždění včetně podkladních vrstev dlažby – podbetonování u vjezdů ), které zrealizovala
firma KAVOPLYN s.r.o. při rekonstrukci plynovodu a plyn. přípojek na ul. Přichystalova.
Komise požaduje, aby odbor dopravy MMOL provedl řádnou kontrolu při předání
zpevněných ploch a zajistil případné opravy.
Přítomni byli seznámeni s dopisem Bytového družstva Ručilova 10, Olomouc týkajícího se
revitalizace dětského hřiště v lokalitě Ručilova. Předsedkyně taktéž přítomné seznámila s její

odpovědí k této věci. Členové komise s odpovědí souhlasili. Revitalizace dětského hřiště na
ul. Ručilova bylo dlouhodobou snahou komise, a to z důvodu absence takového hřiště
v lokalitě.
Předsedkyně přítomné informovala o článku, který zpracovala do Olomouckých listů, ve
kterých se pravidelně prezentují jednotlivé KMČ. S předloženou podobou článku přítomni
souhlasili.
Vzhledem k tomu, že dne 30.6.2017 dojde k uzavření ZŠ Přichystalova bude jednání
komise přesunuto během letních prázdnin do salonku v Pivnici „Knihovna“ ul. Sudova (
úterý 11.7. a 8.8. 2017 vždy od 18:00 hod. ). Od září 2017 se budou jednání komise konat,
a to s největší pravděpodobností v klubu seniorů Přichystalova 70, a to každé druhé úterý
v měsíci od 18:00 hod. (12.9., 10.10., 14.11., 12.12.). Jednání komise bude tedy podle
původního rozpisu.
Nové požadavky
Předsedkyně komise seznámila přítomné se žádostí statutárního města Olomouc, odboru
majetkoprávního o sdělení k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce:
pozemek parc. č. 841/129 ostatní plocha o výměře 219 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc.
Předmětný pozemek se nachází v blízkosti ulice Babíčkova. Pan Petr Švardala je vlastníkem
navazujícího pozemku parc. č. st. 180/17 zastavěná plocha a nádv. v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc jehož součástí je stavba č.p. 898, obč. vyb. a žádá o prodej části předmětného
pozemku o výměře 126 m2 za účelem užívání jako zázemí pozemku v jeho vlastnictví.
Členové komise nesouhlasí s prodejem části pozemku, neboť jsou přesvědčeni, že má
zůstat součástí veřejného prostranství.
Předsedkyně komise seznámila přítomné se žádostí statutárního města Olomouc, odboru
majetkoprávního o sdělení k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce:
část pozemku parc. č. 606/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc.
Předmětný pozemek se nachází v blízkosti ulice Tovární v areálu společnosti MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. žádá o nájem části
předmětného pozemku za účelem umístění a užívání reklamního zařízení.
Členové komise souhlasí s nájmem části pozemku.
VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 19:15 hod.

VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat dne 11.7. 2017 v 18.00 hod. v salonku Pivnice „Knihovna“
ul. Sudova.
VIII. Podpis zpracovatele + předsedy
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová

