
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16  NOVÝ SVĚT 

 

Zápis ze schůzky ze dne 8.10. 2019 

 

 
I. Zahájení 

 

KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 8. října 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: zástupce městské  policie Olomouc a policie ČR 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 

Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 10.9. 2019, komise byla 

usnášeníschopná po celou dobu jednání.                                                           

 

IV. Projednávaná problematika 

 

Předsedkyně komise informovala přítomné o vydání Novosvětských listů, které je možné najít  

v elektronické podobě na webových stránkách statutárního města Olomouc. Tištěná podoba 

Novosvětských listů bude předána – klub seniorů Přichystalova 70,  místní obvodní lékařka, 

hospoda u Žida a Zelená knihovna. 

 

KMČ žádá o odstranění uschlých bříz v ul. Přichystalova např. před obchodem s potravinami 

Prejza, o kontrolu a ořez stromů za domem Přichystalova 70, o kontrolu a případně následný 

ořez či vykácení topolů , které jsou ve špatném stavu ( uschlé, napadené hnilobou) pozemek 

parc. č. 732/6 k.ú. Hodolany  a  o odvoz opadaných větví z bříz u parkoviště u domu 

Přichystalova 70. Dále žádá o odstranění růží u přechodu pro chodce ul. Přichystalova u 

Základní a mateřské školy a to z důvodu bezpečnosti dětí. Je nutné jejich odstranění a ne 

pouze ostříhání, neboť růže rychle obrůstají a ostříhání se neprovádí tak často. Komise 

doporučuje, aby pracovník MMOl, odboru odpadového hospodářství a městské zeleně shlédl 

situaci na místě. Požadavek na statutární město Olomouc. 

 



KMČ žádá o úklid kolem laviček u obchodu s potravinami Prejza – ul. Přichystalova ( ůklid 

nedopalků a papírů) a dále o sečení trávníku pozemek parc. č. 735/5 k.ú. Hodolany ( 

křižovatka ulic Přichystalova – Rybářská. Požadavek na statutární město Olomouc. 

 

Na pozemku parc. č. 732/9 , který je ve vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit s majetkem 

státu má  Ministerstvo obrany – Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení 

územní správy nemovitého majetku Brno rostou topoly, které jsou ve špatném stavu ( uschlé, 

napadené hnilobou). KMČ č. 16 se obrací na Magistrát města Olomouce, odbor životního 

prostředí, oddělení krajiny a přírody, aby vyzvalo vlastníka k jejich kontrole a případnému 

prořezání a vykácení. Hrozí pád stromů a větví na veřejné prostranství. 

 

KMČ projednala na své schůzce dopis adresovaný předsedkyni KMČ č. 16 od Bytového 

družstva Ručilova 10, Olomouc. K dopisu KMČ uvádí, že není proti tomu, aby z pozemku v  

soukromém vlastnictví se stal pozemek statutárního města Olomouc, ale pouze nedoporučila 

jeho odkup statutárním městem Olomouc. Pozemek je možné statutárnímu městu Olomouc 

darovat nebo prodat za symbolickou cenu. K problematice nesečení pozemku KMČ uvádí, že 

je možné dát podnět na odbor životního prostředí, oddělení péče o přírodu a krajinu MMOL 

ke zjednání nápravy. Toto již komise v minulosti udělala.  

 

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  12.11.2019 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. 

 

 


