
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16  NOVÝ SVĚT 

 

Zápis ze schůzky ze dne 14.1. 2020 

 

 
I. Zahájení 

 

KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 14. ledna 2020 

v klubu seniorů v 1PP. 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   

                                                                   Jiří Václavský                                                   

                                                                                                                                                                                   

Nepřítomni: Vladimír Kauer 

 

Hosté: zástupci Policie ČR, občané městské části Nový Svět – p. Skála, p. Ptáček 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 

Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 10.12. 2019, komise byla 

usnášeníschopná po celou dobu jednání.                                                           

 

IV. Projednávaná problematika 

 

Na jednání komise se dostavili dva hosté, kteří poukazovali na problém s nedodržováním 

rychlosti na komunikaci v ul. Přichystalova, Rybářská a dále na spojnici Rybářská a U 

rybářských stavů. I přesto, že rychlost je v těchto úsecích omezena na 30 km/h není řidiči 

dodržována. Domnívají se, že je to způsobeno mimo jiné i umístěním dopravního značení 

respektive, že si řidiči dopravního značení nevšimnou. KMČ se obrací na odbor dopravy a 

územního rozvoje MMOL o prověření možnosti zvýraznění dopravního značení a dále o 

instalaci radaru na měření rychlosti. KMČ navrhuje např. zvýraznění stávajících dopravních 

značek výrazným podkladem a dále o doplnění vodorovného značení na komunikaci před 

školou a školkou Přichystalova. Zvýraznění svislého dopravního značení doporučujeme na 

křižovatce Přichystalova a Holická a U dětského domova. Situaci s nedodržování rychlosti 

komise řeší dlouhodobě. Situace, jak již komise několikrát uváděla, je způsobena využíváním 

Nového Světa ke zkrácení si cesty a taktéž v případě neprůjezdnosti ul. Velkomoravské.  

V této souvislosti by komise ráda požádala o informaci v jakém stavu je návrh komise na 



zklidnění dopravy na komunikaci od ul. Rybářská k ul. U rybářských stavů ( chodník, veřejné 

osvětlení a zpomalovací prahy).   

 

KMČ žádá o přehodnocení stanoviska odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 

MMOL ve věci odstranění keřů růží u přechodu pro chodce před školou a školkou 

Přichystalova. Komise je přesvědčena, že by se tato nevhodná výsadba  měla odstranit a to , 

jak již dříve uvedl,a z důvodu bezpečnosti dětí, které nejsou při vstupu na přechod pro chodce 

vidět.  

 

Předsedkyně komise seznámila přítomné o rozpočtuˇkomisí městských částí na rok 2020 ( 

opravy komunikací - 300 000,- Kč, estetizace 300 000,- Kč., provozní náklady  150 000,- Kč) 

. Dále je možné požádat o finanční prostředky na opravy z částky 2,7 mil. Kč, které schvaluje 

rada města. 

 

Na jednání byl projednán návrh předsedkyně KMČ na pokračování v opravy- předlažbě 

chodníku v ul. Sudova, která byla započata v roce 2019. Tento návrh byl jednomyslně 

odsouhlasen všemi přítomnými členy komise. Dle ocenění Technických služeb města 

Olomouce, a.s. se jedná o celkovou částku 777 788,00 Kč. ( celkem 2. etapy). První etapa 

640 443,- Kč a druhá etapa 137 345 ,- Kč. KMČ  navrhuje na tuto akci  prostředky z oprav 

komunikací a estetizace celkem 600 000,- Kč. O zbytek částky požádá z finančních 

prostředků na opravy 2,7 mil. Kč. V případě, že komisi zůstanou nevyčerpané prostředky 

z provozních nákladů budou tyto taktéž převedeny na předlažbu chodníku ul. Sudova.  

 

Na jednání KMČ bylo jednomyslně všemi přítomnými členy komise odsouhlaseno 

spolupořádání akcí spolu s TJ  Sokolem Olomouc Nový Svět v roce 2020. Jedná se o tyto 

akce: 

 

28.3.                        maškarní karneval pro děti v Sokolovně         10 000,-  Kč 

16.5.                        promítání filmu na hřišti                                  14 000,-  Kč 

23. nebo 30. 5.        dětský den na hřišti                                           12 000,-  Kč  

29.8.                        konec prázdnin na hřišti                                   10 000,-  Kč 

5.9.                          promítání filmu na hřišti                                   14 000,-  Kč 

5.12.                        mikulášská besídka pro děti v Sokolovně        10 000,-  Kč 

Celkem                                                                                             70 000,-  Kč 

 

Nástřik ledové plochy v lednu  2020  nebyl odsouhlasen. 

 

Dále bylo jednomyslně všemi přítomnými členy komise odsouhlaseno vydání Novosvětských 

listů v říjnu 2020 ( náklady na vydání 21 000,-Kč). 

 

Akce spolupořádané KMČ č. 16 a MŠ Přichystalova budou projednány na příštím jednání 

komise  a to 11.2.2020. 

 

V. Nové požadavky 

 

Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní požádalo o stanovisko k nájmu nemovitých 

věcí v jejich vlastnictví – pronájem pozemků 

část parc. č. 987/1 ostatní plocha o výměře 13 m2 

část parc. č. 987/12 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc za 

účelem užívání malé rampy pro vozidla ve vlastnictví  fyzické osoby. 



 

KMČ nesouhlasí s pronájmem. Pozemek je součástí veřejného prostranství a stavba 

rampy na tomto pozemku nemá co dělat.  

 

VI. Závěr 

 

Schůzka byla ukončena v 18:45 hod.  

 

VII. Místo a čas příští schůze 

 

Další schůzka se bude konat dne 11.2. 2020 v 18:00 hod. v klubu seniorů v 1.PP. bytového 

domu Přichystalova 70, Olomouc.  

 

VIII. Podpis zpracovatel + předsedy 

 

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

 

 


