
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16  NOVÝ SVĚT 

 

Zápis ze schůzky ze dne  8.1. 2019 

 
I. Zahájení 

 

KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 8.ledna 2019 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                                                                                                                                                                                                                             

                                                                   Tomáš Pavlůsek 

                                                           Mgr. Isabela Pospíšilová 

                                                                    Ondřej Skopal 

                                                           Mgr. Petr Tilkeridis 

                                                                                                                         

Nepřítomni: Bc.Jan Balcárek (omluven), Vladimír Kauer, Mgr.Veronika Šindelářová, Jiří 

Václavský( omluven) 

Hosté:p. Čechovský TJ Sokol Olomouc Nový Svět, zástupci městské policie Olomouc a 

Policie ČR 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 

Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 11.12.2018, komise byla 

usnášeníschopná po celou dobu jednání.                                                           

 

IV. Projednávaná problematika 

 

Na jednání komise byl přítomen p. Čechovský TJ Sokol Olomouc Nový Svět, který navrhl 

přítomným členům komise plán akcí spolupořádaných KMČ č. 16 společně s TJ Sokolem 

Olomouc Nový Svět. Jedná se o tyto akce : 

 

1. Dětský karneval v sobotu dne 30.3.2019  v tělocvičně TJ Sokola Olomouc Nový Svět 

příspěvek KMČ  8 000,- Kč. 

2. Promítání filmu v sobotu dne 11.5. 2019  na hřišti J Sokola Olomouc Nový Svět 

příspěvek KMČ  10 000,- Kč. 

3. Dětský den v sobotu dne 25.5. 2019  na hřišti J Sokola Olomouc Nový Svět příspěvek 

KMČ  10 000,- Kč. 

4. Konec prázdnin v sobotu dne 31.8. 2019  na hřišti J Sokola Olomouc Nový Svět 

příspěvek KMČ  7 000,- Kč. 

5. Promítání filmu v sobotu dne 14.9. 2019  na hřišti J Sokola Olomouc Nový Svět 

příspěvek KMČ  10 000,- Kč. 

6. Mikulášská nadílka v sobotu dne 7.12. 2019 v tělocvičně TJ Sokola Olomouc Nový 

Svět příspěvek KMČ  8 000,- Kč. 



7. V případě příznivých klimatických podmínek nastříkaní ledové plochy na hřišti J 

Sokola Olomouc Nový Svět příspěvek KMČ  6 000,- Kč. 

Komise výše uvedené akce spolupořádané s TJ Sokolem Olomouc Nový Svět včetně 

navržených příspěvků jednomyslně odsouhlasila ( celkem  59 000,- Kč).  

 

Vzhledem ke změně termínů konání některých akcí, které přesahují dobu 22:00 hod večer a 

již odsouhlasení překročení této doby v obecně závazné vyhlášce komise žádá o změnu 

v obecně závazné vyhlášce u těchto akcí: 

 

Promítání filmu původně     dne    27.4. 2019  do 23:00  hod. 

Promítání filmu nově          dne   11.5. 2019  do 23:00  hod. 

 

Dětský den původně     dne   8.6. 2019  do 24:00  hod. 

Dětský den nově          dne 25.5. 2019  do 24:00  hod. 

 

Jedná se o tradiční akce pořádané TJ Sokolem Nový Svět a KMČ č.16. 

 

Členové komise odsouhlasili částku 22 000,- Kč na vydání  Novosvětských listů v roce 2019 

a dále odsouhlasili k realizaci předlažbu chodníku v ul. Sudova a to z částky určené pro 

komise pro opravy ( 300 000,- Kč.).  Jedná se o chodník po levé straně ulice, která není dosud 

předlážděná.  

 

Celkem tedy komise odsouhlasila : 

 

Předlažba chodníku ul. Sudova     300 000,- Kč. 

Provozní náklady a služby                81 000,- Kč. 

 

Komise městské části žádá statutární město Olomouc o odpovědi na podněty uvedené v zápise 

ze schůzky konané dne 11.12.2018 a to:  

Požadavky na řešení pro statutární město Olomouc: 

Komise se s požadavky p. Vašička  ztotožňuje, a proto požaduje po vlastníkovi komunikace 

ul. Kanadská, kterým je statutární město Olomouc opravu výmolu. KMČ se obrátila na 

přítomné zástupce  městské  policie Olomouc a Policie ČR, aby zajistili kontrolu parkování 

kamionů v prostoru za Baumaxem u žel. trati. Dále se komise obrací na statutární město 

Olomouc odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, zda by nemohlo vyzvat vlastníka 

pozemku parc. č. 680/2 k.ú. Hodolany k úklidu odpadků.  

 

 V. Nové požadavky 

 

Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových řízení požádalo KMČ 

č. 16 o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouc. 

Jedná se o prodej pozemku parc. č. 841/11 ostatní plocha o výměře 1109 m2 v k.ú. Hodolany, 

obec Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ulici Holická. Vlastník budovy 

bezprostředně sousedící s tímto pozemkem žádá o jeho prodej za účelem zřízení oddechové 

zóny pro budovu bez čp/če, která je součástí pozemku par.č. st. 180/24 zastavění plocha a 

nádv. v jejich vlastnictví . Vlastník budovy je vlastníkem navazujících nemovitých věcí a to 

pozemku parc.č. 841/112 ostatní plocha a parc. č. 841/99 ostatní plocha , oba v k.ú. Hodolany, 

obec Olomouc. K této žádosti se členové komise na svém jednání dne 11.12.2018 vyjádřili 

negativně. Statutární město Olomouc doplnilo výše uvedený požadavek o další prodej 



pozemku pro vlastníka budovy, a to pozemku parc. č. 841/111, ostatní plocha,  k.ú. Hodolany, 

obec Olomouc. 

Členové komise neodsouhlasili prodej výše uvedeného pozemku. Nesouhlas je z toho 

důvodu, že by došlo na tomto pozemku ke kácení vzrostlých stromů z důvodu rozšíření 

zpevněných ploch. 

 

VI. Závěr 

 

Schůzka byla ukončena v 19:15 hod.  

 

VII. Místo a čas příští schůze 

 

Další schůzka se bude konat dne 12.2. 2019 v 18:00 hod. v klubu seniorů v suterénu bytového 

domu Přichystalova 70, Olomouc.  

 

VIII. Podpis zpracovatel + předsedy 

 

Zápis zpracovala předsedkyně KMČ č. 16 Ing. Bc. Marcela Buiglová. 

 


