KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 NOVÝ SVĚT
Zápis ze schůzky ze dne 12.2. 2019
I. Zahájení
KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 12. února 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)
Bc.Jan Balcárek
Ing. Břetislav Kvapil
Lenka Maršálová Doleželová
Tomáš Pavlůsek
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ondřej Skopal
Mgr.Veronika Šindelářová
Mgr. Petr Tilkeridis
Nepřítomni: Vladimír Kauer, , Jiří Václavský( omluven)
Hosté: náměstek primátora města Olomouce doc. PhDr. Karel Konečný, Csc., zástupce
městské policie Olomouc
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 8.1. 2018, komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.
IV. Projednávaná problematika
Na jednání komise byl přítomen náměstek primátora města Olomouce doc. PhDr. Karel
Konečný, Csc., který se přišel seznámit s činností KMČ č. 16. Členové komise pana náměstka
informovali o své činnosti a o investičních akcích, které se v lokalitě podařily zrealizovat a
které jsou v plánu k realizaci.
Akce k realizaci:
-dořešení fungování základní školy, propojovací chodník včetně veřejného osvětlení od ul.
Rybářská k ul. U dětského domova, cyklostezka Šlechtitelů - Přichystalova, rozšíření dvou
stávajících dětských hřišť v ul. Ručilova.
Mateřská škola Přichystalova předložila k odsouhlasení KMČ
spolupořádaných společně s KMČ č. 16. Jedná se o tyto akce :

č.

16

plán

akcí

1. Dětský masopustní karneval
dne 7.3. 2019 příspěvek KMČ 5 000,- Kč.
2. Dětský čarodějnický karneval dne 23.4. 2019 příspěvek KMČ 4 000,- Kč.
3. Dětský den + malování na obličej s klaunem dne 3.6.2019 příspěvek KMČ 5 000,Kč.

4. Zahradní slavnost dne 10.6. 2019 příspěvek KMČ 5 000,- Kč.
5. Vánoční jarmark dne 11.12.2019 příspěvek KMČ 5 000,- Kč.
Komise výše uvedené akce spolupořádané s Mateřskou školou Přichystalova včetně
navržených příspěvků jednomyslně odsouhlasila ( celkem 24 000,- Kč).
Na jednání KMČ bylo jednomyslně odsouhlaseno všemi přítomnými členy, že v letošním roce
veškeré prostředky určené pro komisi
- opravy z částky 2,7 mil. Kč.
- opravy komunikací ( ODÚR) 300 000,- Kč.
- estetizace prostředí 300 000,- Kč.
- zbylé prostředky na provoz ( OVVI) 45 000,- Kč
budou použity na opravu chodníku v ul. Sudova.
Předsedkyně komise informoval přítomné, že setkání seniorů – jubilantů z naší městské části
se bude v letošním roce opětovně konat na radnici. Termín setkání bude upřesněn.
Požadavky KMČ č. na statutární město Olomouc:
Na jednání byly projednány požadavky na úpravu okolí v městské části Nový Svět a to
v souvislosti s estetizací okolí. Dlouhodobě je neuspokojivý stav území okolo železniční trati
od železničního přejezdu u Baumaxu po žel. most přes řeku Moravu . Jedná se o pozemek par.
č. 804/1 k.ú. Hodolany, který je ve vlastnictví SŽDC státní organizace. V okolí žel. trati je
nepořádek, náletová zeleň a v prostoru u žel. přejezdu v ul. Rybářská jsou vzrostlé stromy,
které dlouhodobě nikdo nekontroloval a neprořezával. Rádi bychom, aby statutární město
Olomouc oslovilo výše uvedenou státní organizaci, aby tento prostor zkultivovala. Provedla
úklid kolem žel. trati, prořezala nálety a vzrostlé stromy a taktéž zajistila odstranění
stávajícího popílkovodu vedeného podél náspu žel. trati, který je nevyužívaný a je již
částečně odstraněn. Popílkovod patřil k odvedení popílku z teplárny Olomouc do úložiště
v Nemilanech. Dalším prostorem, který by si zasloužil kultivaci je prostor okolo vodních
ploch patřící Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Olomouc, statutárnímu
městu Olomouc a SŽDC st. org.. Jedná se o pozemky parc. č. 761/1- 13, 782, 804/1 k.ú
Hodolany.
Předsedkyni KMČ telefonicky kontaktoval p. Šlosar předseda SVJ Přichystalova 52-60, který
požádal o vybudování ohrazení u nového stání pro kontejnery na tříděný odpad ( pozemek
parc. č.732/14, k.ú. Hodolany před vchodem byt. domu ul. Přichystalova 52 ). SVJ požaduje
vybudování tohoto ohrazení z důvodu zamezení znečištění okolí tříděným odpadem, který
občané ukládají mimo kontejnery. Požadavek byl na jednání přednesen a jednomyslně
odsouhlasen všemi přítomnými členy. KMČ č. 16 žádá odbor městské zeleně a odpadové
hospodářství o vybudování ohrazení u výše uvedeného stání pro tříděný odpad.
Na jednání byl opětovně projednán požadavek na rozšíření dvou dětských hřišť a to na
pozemku parc. č. 215, k.ú. Nový Svět u Olomouce ( dětské hřiště pro malé děti ) a na
pozemku parc. č. 212/4, k.ú. Nový Svět u Olomouce (dětské hřiště pro větší děti). KMČ tedy
žádá statutární město Olomouc o zařazení těchto dětských hřišť do jejich plánu úprav
dětských hřišť.
KMČ žádá statutární město Olomouc o řádné označení ulice Reaganova.

KMČ žádá, aby byl proveden úklid chodníku na ul. Přichystalova od listí z nedalekých topolů
a rozházená mulčovací kůra, která má sloužit k ochraně vysázenou zeleň.
KMČ žádá o informace v jakém stavu přípravy či realizace je cyklostezka Šlechtitelů –
Přichystalova. V současné době je zrealizována nová cyklostezka z městské části Holice,
která končí u značně zdevastované komunikace na ul. Šlechtitelů. V plánu bylo napojení této
části cyklostezky na další část vedenou z ul. Šlechtitelů na ul. Přichystalova. Současně by
komise ráda věděla, zda je v plánu rekonstrukce komunikace Šlechtitelů a v případě, že ano,
tak v jakém časové horizontu.
Komise městské části obdržela odpovědi na její požadavky uvedené v zápise ze schůzky
konané dne 11.12.2018 a to:
Požadavek na oprava výmolu v komunikaci v ul. Kanadské bude zařazen do plánu prací pro
TSMO, a.s.
Byla zaslána výzva vlastníkovi pozemku u Baumaxu BM Land Česko s.r.o. k úklidu odpadů.
VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 19: 30 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat dne 12.3. 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.

