KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 NOVÝ SVĚT
Zápis ze schůzky ze dne 14.5.2019
I. Zahájení
KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 14. května 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
Vladimír Kauer,
Lenka Maršálová Doleželová
Tomáš Pavlůsek
Mgr. Veronika Šindelářová
Mgr. Petr Tilkeridis
Nepřítomni: Mgr. Isabela Pospíšilová (omluvena), Ondřej Skopal (omluven), Jiří Václavský
(omluven), Ing. Břetislav Kvapil (omluven)
Hosté: občané městské části Nový Svět- p. Sovová, p. Křiklavová P., p. Vrba P., p.
Řihošková- předsedkyně SVJ Tovární 15, 17, Olomouc, p. Skála, zástupce městské policie
Olomouc a policie ČR
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 9.4. 2019, komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.
IV. Projednávaná problematika
Na jednání komise byl předložen požadavek občanů městské části Nový Svět p. Skály, p.
Křiklavové a p. Vrby na měření rychlosti v ul. Rybářská a Přichystalova a to z důvodu
nedodržování rychlosti řidiči v těchto ulicích. Tento požadavek byl na komisi projednán a
komise s ním souhlasí. Přítomni zástupci městské policie a policie ČR byli požádání o
kontrolu dodržování rychlosti na výše uvedených úsecích.
Na jednání komise byla projednána problematika kontrol parkování vozidel v obytné zóně ul. Boční, Malinová, Jahodová a Rybízová, které provádí městská policie a to na základě
podnětů občanů. Podnět obdržela taktéž předsedkyně KMČ č. 16 elektronicky, která o této
skutečnosti informovala přítomné i městskou policii a policii ČR. Konkrétně se jedná o
kontrolu parkování vozidel na spojnici ul Malinová a Jahodová. V této souvislosti se na
jednání komise dostavili p. Křiklavová a p. Vrba se žádostí, zda by statutární město Olomouc
respektive Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje nemohlo prověřit
možnosti parkování vozidel v této lokalitě. Současně předsedkyně komise předložila na

jednání návrh jednoho z občanů této lokality na parkování vozidel na spojnici ulic Malinová a
Jahodová. Tento návrh bude předán na odbor dopravy a územního rozvoje MMOL. K tomuto
návrhu se na jednání komise vyjádřila p. Sovová, která bydlí v těsném sousedství
navrhovaných parkovacích stání. Paní Sovová nesouhlasí navrženým parkováním. KMČ žádá
MMOL, odbor dopravy a územního rozvoje o prověření možností parkování ve výše uvedené
obytné zóně.
Na jednání komise předložila p. Řihošková- předsedkyně SVJ Tovární 15, 17, Olomouc
žádost, zda by je komise nemohla podpořit v řešení problematiky dopravní situace a
parkování pod estakádou v lokalitě ul. Tovární naproti bytového domu Tovární 15,17,
Olomouc. Paní Řihošková uvedla, že již v roce 2013 dala podnět k řešení výše uvedené
problematiky na Magistrát města Olomouce odbor dopravy, který zopakovala v roce 2016 a
dosud ji nebylo zodpovězeno ( č.j. SMOL/150175/2013 a SMOL/2686/2016). KMČ žádá
MMOL, odbor dopravy a územního rozvoje o prověření podnětů a zaslání odpovědi
žadatelce.
Předsedkyně komise seznámila přítomné s odpovědí dopravního specialisty MHD MMOL ve
věci úpravy jízdních řádů autobusových linek č. 13 a 22. Z odpovědi vyplývá, že změny
v jízdním řádu linky č. 22 nedoporučují. U linky č. 13 je nutné podat návrh na jednotlivé
časové posuny, které budou posouzeny. Členové komise se shodli, že tuto problematiku
nebudou nadále řešit a dále odsouhlasili prázdninovou verzi JŘ linky č. 13.
Předsedkyně komise seznámila přítomné s odpovědí k podnětu na zabezpečení či odstranění
nefunkčního struskovou u žel. Trati Brno Olomouc. Bylo potvrzeno, že struskovod je vodním
dílem a příslušný odbor MMOL bude věc řešit. Dále informovala přítomné, že bude naceněno
ohrazení u nového stání pro kontejnery na tříděný odpad s tím, že lze zajistit realizaci ve
spolupráci s Technickými službami Olomouc, a.s. – zajišťuje MMOL, odbor městské zeleně a
odpadového hospodářství. K rozšíření 2 dětských hřišť ul. Ručilova bylo sděleno, že dětské
hřiště pro malé děti je na soukromém pozemku a rozšíření není možné a v případě dětského
hřiště pro větší děti není prostor pro rozšíření, neboť v okolí jsou pozemky jiných vlastníků
než statutárního města Olomouc.
Předsedkyně seznámila přítomné s předběžnými termíny pěti sečí na pozemcích statutárního
města Olomouce v r. 2019. Jsou to tyto termíny:
1. seč – 15.4. - 15.5.
2. seč – 16.5. - 21.6.
3. seč – 24.6. - 02.8.
4. seč – 23.8. - 30.9.
5. seč – 01.10. - 05.11.
V. Nové požadavky
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní požádalo o sdělení stanoviska k pachtu
nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouc. Jedná se o pozemek par. č. 566/7
orná půda o výměře 2 792m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc. Všichni přítomní členové
komise souhlasí s budoucími pachty pozemku za účelem užívání zahrádky do konce
volebního období tj. do roku 2022.

VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 19: 30 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat dne 11.6.2019 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.
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