KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 NOVÝ SVĚT
Zápis ze schůzky ze dne 9.7. 2019
I. Zahájení
KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 9. července 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
Hosté: náměstek primátora statutárního města Olomouc doc. PhDr. Karel Konečný Csc.,
zástupce městské policie Olomouc a policie ČR
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 11.6.2019, komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.
IV. Projednávaná problematika
Pan náměstek primátora statutárního města Olomouc doc. PhDr. Karel Konečný Csc.
informoval přítomné o vývoji dvou podnětů KMČ č. 16 týkajících se městské části Nový
Svět. Z důvodu bezpečnosti chodců pohybujících se po komunikaci mezi ul. Rybářská a U
rybářských stavů statutární město Olomouc plánuje vybudování veřejného osvětlení.
Statutární město Olomouc počítá se zachováním základní školy Přichystalova ( 1-5 ročník)
s tím, že škola by měla projít rekonstrukcí, za tímto účelem bude statutární město Olomouc
žádat o dotace z fondů EU.
KMČ č.16 opětovně upozorňuje na havarijní stav popílkovodu vedeného souběžně s žel. tratí
směr Prostějov a žádá o jeho odstranění ( řeší MMOL, odbor žp, oddělení vodního
hospodářství). Současně žádá, aby se statutární město Olomouc obrátilo na SŽDC ve věci
úpravy pozemku po vykácených stromech u žel přejezdu v ul. Rybářská. Vzhledem k tomu,
že prostor nebyl uklizen a urovnán začíná zarůstal náletovou zelení a stává se černou
skládkou.

KMČ č. 16 žádá o odklizení spadlého topolu v ul. Přichystalova a současně i o revizi
ostatních topolů a případné jejich vykácení. Dále žádá o vykácení 2 uschlých bříz taktéž v ul.
Přichystalova.
KMČ č. 16 opětovně žádá statutární město Olomouc o úpravu kruhového objezdu u
BAUMAXU. Kruhový objezd opětovně zarůstá plevelem a je nutné ho vyplevelit. KMČ žádá
o koncepční řešení. Jako jedním z možných řešení se komisi jeví výsadba květin či jiné zeleně
akciovou společností Flora Olomouc, což by mohlo sloužit i jako reklama této společnosti.
V blízkosti konečné zastávky MHD v ul. Přichystalova vybudovalo statutární město Olomouc
zpevněnou plochu pro kontejnery na tříděný odpad a to na základě požadavku KMČ č. 16.
Tato zpevněná plocha neplní funkci, pro kterou byla určena. KMČ č. 16 žádá, aby statutární
město Olomouc zajistilo, aby byly na toto místo přesunuty kontejnery na tříděný odpad , které
jsou nyní umístěny na chodníku u stanoviště kontejnerů na komunální odpad u autobusové
zastávky Přichystalova.
KMČ č.16 požádalo MMOl, odbor dopravy a územního rozvoje o prověření možnosti
parkování v lokalitě ul. Boční, Malinová, Jahodová a Rybízová. K této žádosti bylo sděleno,
že na základě místního šetření a rozměrových poměrů v dané lokalitě nelze zajistit parkovací
stání místní úpravou. K žádosti KMČ a SVJ Tovární 15, 17 Olomouc výše uvedený odbor
dále sdělil, že vzhledem ke skutečnosti, že pozemky pod estakádou nejsou v majetku
statutárního města Olomouc odbor dopravy a územního rozvoje MMOl není kompetentní
danou situaci v dohledné době řešit.
Na jednání byl projednán obsah letošních Novosvětských listů.
V. Nové požadavky
Nebyly řešeny.
VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 19: 00 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat dne 13.8.2019 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.

