KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 NOVÝ SVĚT
Zápis ze schůzky ze dne 10.3. 2020
I. Zahájení
KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 10.března 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
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ondřej Skopal
Mgr. Veronika Šindelářová
Mgr. Petr Tilkeridis
Jiří Václavský
Omluveni: Tomáš Pavlůsek, Vladimír Kauer
Hosté: zástupci městské policie Olomouc, zástupci Policie ČR a občané městské části Nový
Svět
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 11.2. 2020, komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.
IV. Projednávaná problematika
Na jednání komise se dostavili 2 občané městské části Nový Svět.
Paní bydlící v RD v ul. Rybízová se obrátila na komise se žádostí o osazení dopravního
značení, které by upozornilo řidiče na dodržování omezené rychlosti v ulici Boční, a to z toho
důvodu, že řidiči v ulici Boční jezdí rychleji než je předepsaná rychlost pro obytnou zónu.
Členové komise vysvětlili přítomné, že omezení rychlosti je dáno dopravní značkou obytná
zóna, což je dostatečné a další značku v lokalitě nelze umísťovat. Další připomínkou přítomné
bylo nedodržování přednosti zprava v lokalitě a dále požadavek na zvýraznění křižovatky
směrem od ul Šlechtitelů do městské části Holice u Holického lesa. Důvodem je skutečnost,
že v nočních hodinách je nepřehledná a tím i nebezpečná.
Pán bydlící v ul. Sudova se obrátil na komisi s požadavkem vykácení stromu- borovice. Tento
požadavek byl již řešen se zástupci odboru odpadového hospodářství a městské zeleně
MMOL, kteří k uvedené věci uvedli, že borovici nelze vykácet, ale je možné provést její ořez.

Přítomnému bylo doporučeno, aby se osobně nebo písemně obrátil se svým požadavkem na
příslušný odbor MMOL.
KMČ se obrací na ODUR MMOL se žádostí o prověření možnosti zvýraznění křižovatky od
ul Šlechtitelů do městské části Holice ( u Holického lesa) např. vodorovným značením.
V případě, že tato komunikace není ve vlastnictví statutárního města Olomouc žádáme o
prověření podnětu u příslušného vlastníka komunikace.
V. Nové požadavky
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových řízení se obrátil na
komisi se žádostí o stanovisko k bezúplatnému převodu nemovité věci ve vlastnictví
statutárního města Olomouc:
pozemek parc.č. 710/6 ostatní plocha o výměře 14 396m2, k.ú. Hodolany, obec Olomouc
na Ředitelství silnic a dálnic ČR a to z toho důvodu, že se na pozemku nachází komunikace
I/35.
Všichni přítomní členové s převodem souhlasí.
VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 18:45 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Vzhledem k současné situace se ruší jednání komisí městských částí a to do odvolání.
Další schůzka se měla konat dne 14.4. 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.

