KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 NOVÝ SVĚT
Zápis ze schůzky ze dne 13.2.2018

I. Zahájení
KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 13.února 2018
v klubu seniorů v suterénu bytového domu Přichystalova 70, Olomouc. Komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.

II. Prezence
Přítomny byly následující osoby: Ing. Bc. Marcela Buiglová ( předsedkyně)
Ing. Břetislav Kvapil
Lenka Maršálová Doleželová
Pavel Mulák
Mgr. Isabela Pospíšilová
Nepřítomni:
Vladimír Kauer
Ing. Monika Orel
Tomáš Pavlůsek
Hosté: zástupce městské policie Olomouc
zástupce Policie ČR
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 9.1.2018, komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.
IV. Projednávaná problematika
Členové komise se obrátili na přítomné zástupce městské policie Olomouc a Policie ČR se
žádostí o provádění opětovných kontrol automobilů parkujících na chodníku před novými
rod.domy na ul. Rybářská.
Na jednání komise bylo schváleno pořadatelství akcí MŠ Přichystalova a KMČ č. 16 v roce
2018. Komise odsouhlasila výši příspěvků KMČ č. 16 na jednotlivé akce.
Celkem bude příspěvek ve výši 30 000,- Kč.

Datum
Březen
Březen
Duben
Květen
Květen
Červen
Červen
Říjen
Listopad
Prosinec

název akce
Divadelní představení v MŠ
Dětský karneval
Divadelní představení v MŠ
Divadelní představení v MŠ
Návštěva ZOO
Zahradní slavnost
školní výlet
divadelní představení v MŠ
divadelní představení v MŠ
vánoční jarmark

příspěvek KMČ č.16
1.800,- Kč.
3 000,- Kč.
1.800,- Kč.
1.800,- Kč.
6 700,- Kč.
2 300,- Kč
7 000,- Kč.
1 800,- Kč.
1 800,- Kč.
2 000,- Kč

KMČ odsouhlasila opravu chodníku na ul. Přichystalova u bytových domů s pečovatelskou
službou. Jedná se o pokračování opravy chodníku od domu Přichystalova 70. Pokračovat
bude oprava podél aleje topolů směrem k hlavní komunikace v ul. Přichystalova.
Předsedkyně komise seznámila přítomné se stížností jedné maminky na nově vybudované
hřiště pro starší děti na ul. Ručilova. K této stížnosti členové komise uvádějí, že revitalizace
tohoto dětského hřiště byla zvolena z toho důvodu, že bylo velmi zchátralém stavu. Byly
vybrány 2 herní prvky pro starší děti, neboť hřiště pro děti této věkové kategorie v lokalitě
nebylo a členové komise chtěli, aby děti různých věkových kategorií měly prostor pro hry.
Dalším důvodem byla i skutečnost, že v blízkosti byla stávající asfaltové plocha, která
historicky sloužila jako hřiště na míčové hry. U této zpevněné plochy se nově umístil koš na
basketbal a provedlo se nové lainování. Herní prvky byly vybrány z katalogu, který byl
předložen odborem koncepce a rozvoje MMOL. Prvky byly vybrány i s ohledem na cenový
limit, který byl na toto hřiště určen. Nedaleko hřiště, které je předmětem kritiky je hřiště pro
malé děti ( taktéž na ul. Ručilova). Je zde umístěno pískoviště, houpačka a skluzavka
s přelézačkou.
Předsedkyně komise seznámila přítomné se záměrem odboru životního prostředí MMOL
odstranit 23m délky živého plotu růži v ul. Přichystalova u parkovacího zálivu před
mateřskou školou, a to na základě žádosti místních občanů. Členové komise vzali tuto
informaci na vědomí bez připomínek.
Na jednání komise byl vznesen požadavek na to ,aby autobus č. 13 obsluhoval zastávku
Konzum a Přichystalova v obou směrech. Členové komise proto žádají o stanovisko k této
věci.
V. Nové požadavky
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní se obrátil na KMČ se žádostí o stanovisko
k prodeji případně nájmu nemovitých věcí v jeho vlastnictví a to: části pozemku parc. č. 733/5
ostatní plocha, o výměře cca 300 m2, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc. Předmětná část
pozemku se nachází při ul. Přichystalova. Společnost KILUS STORE s.r.o. žádá o prodej
případně nájem předmětné části pozemku za účelem výstavby 11 parkovacích míst ke stavbě
obytného domu, který má být vybudován na sousedním pozemku parc.č. st. 1477 zastavěná
plocha a nádv. v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví žadatele.
Členové komise souhlasí s prodejem části výše uvedeného pozemku.

VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 19:15 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat dne 13. března 2018 v 18:00 hod. v klubu seniorů v suterénu
bytového domu Přichystalova 70, Olomouc.
VIII. Podpis zpracovatel + předsedy

