
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16  NOVÝ SVĚT 

 

Zápis ze schůzky ze dne 21.5. 2020 

 
I. Zahájení 

 

KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 21.května 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  

                                                                   Lenka Maršálová Doleželová                                                                

                                                          Mgr. Isabela Pospíšilová 

                                                         Mgr. Veronika Šindelářová                                                    

                                                          Mgr. Petr Tilkeridis   

                                                                   Jiří Václavský                                                   

                                                                                                                                                                                   

Nepřítomni: Vladimír Kauer, Ing.Břetislav Kvapil, Tomáš Pavlůsek, Ondřej Skopal                                                                                                             

                     

Hosté: nebyli přítomni 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 

Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 10.3. 2020, komise byla 

usnášeníschopná po celou dobu jednání.                                                           

 

IV. Projednávaná problematika 

 

Komise městské části obdržela odpovědi na své požadavky: 

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. Odbor dopravy a územního rozvoje MMOL zajistí obnovu vodorovného 

dopravního značení.  

 

KMČ se obrací se žádostí na odbor a městské zeleně a odpadového hospodářství MMOL o 

informaci, zda došlo k vyřízení požadavku na zabezpečení zeleně – trávníku před domem 

Sudova 23.  

 

Dne 22.4.2020 se obrátila s písemnou žádostí  na komisi p. Iveta Kočárová ve věci pokácení 

suchých stromů, vysazení nové zeleně, opravu laviček a instalaci laviček nových na ul. 

Tovární 31. KMČ žádá o prověření tohoto požadavku odbor městské zeleně a odpadového 

hospodářství MMOL. |V souvislosti s tímto požadavkem komise uvádí, že nedisponuje 

v současnosti finančními prostředky, které by mohla na výše uvedené uvolnit. Komise 

opětovně upozorňuje, že na ul Přichystalova u domů s pečovatelskou službou jsou uschlé 

břízy a dále, že na pozemku parc. č. 732/6 k.ú. Hodolany, vlastník pozemku statutární město 

Olomouc jsou ve špatném stavu  topoly, které je nutné prohlédnout a prořezat či pokácet. 



 

KMČ se opětovně obrací na odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a přírodu 

MMOL  a to ve věci usychajících topolů na pozemku parc. č. 732/9 k.ú.|Hodolany ve 

vlastnictví Ministerstva obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO- 

oddělení územní správy nemovitého majetku |Brno.. Komise žádá, aby tento orgán 

kontaktoval vlastníka topolů s tím, že nutné provést prohlídku stromů a zajisti případné 

prořezání či jejich kácení. 

 

|Předsedkyně komise informovala přítomné o krácení peněz na estetizaci. Původně 300 000,- 

|Kč nově 150 000,-Kč. Vzhledem k této skutečnosti je nutné provést úpravu provozních 

nákladů a to z důvodu zabezpečení realizace předlažby chodníku ul. |Sudova.  

Návrh změn: 

Nebudou se vydávat Novosvětské  listy     21 000,- Kč. 

Nebude se realizovat instalace 2 laviček    10 000,-Kč. 

TJ Sokol Olomouc Nový Svět                   15 000,- Kč.  (  dětský karneval 8 000, - a promítání 

filmu 7 000,-) 

MŠ Přichystalova                                        31 000,-Kč.   (zrušené akce 01-06 2020) 

Rezerva z původního rozpočtu                  10 800,-Kč. 

Celkem                                                      87 800,-Kč. 

 

Všichni přítomní členové návrh odsouhlasili. KMČ z provozních nákladů přesune 

částku  87 000,-  na předlažbu chodníku v ul. Sudova. 

 

Předlažba chodníku Sudova celkem  300 000 + 150 000  + 87 800 =  537 800,- Kč 

 

V. Nové požadavky 

 

Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových řízení se obrátil na 

komisi se žádostí o stanovisko k  prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Olomouc: 

pozemek parc.č. 727/2 zahrada  o výměře 449 m2, k.ú. Hodolany, obec Olomouc. Předmětný 

pozemek se nachází při ulici Přichystalova Současní nájemci pozemku S. Zatloukal, E. 

Dostálová, P. Vytásek a V. Schlauch žádají o prodej citovaného pozemku. Pozemek je jim 

pronajímán za účelem zeleninových zahrádek. 

Všichni přítomní členové s prodejem souhlasí. 

 

VI. Závěr 

 

Schůzka byla ukončena v 18:45 hod.  

 

VII. Místo a čas příští schůze 

 

Další schůzka se bude konat  dne 9.6. 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. 


