KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 NOVÝ SVĚT
Zápis ze schůzky ze dne 8.9. 2020
I. Zahájení
KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 11. srpna 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. Petr Tilkeridis
Nepřítomni: Vladimír Kauer, Tomáš Pavlůsek, Mgr. Veronika Šindelářová, Jiří Václavský
Hosté: náměstek primátora statutárního města Olomouc doc. PhDr. Karel Konečný, Csc.,
manželé Čechovští a zástupce městské policie

III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 11.8. 2020, komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.
IV. Projednávaná problematika
Na jednání komise se dostavil náměstek primátora statutárního města Olomouc doc. PhDr.
Karel Konečný, Csc. , který informoval přítomné o situaci se ZŠ Přichystalova a investiční
akci vybudování veřejného osvětlení podél komunikace od ul. Rybářská po ul. U rybářských
stavů. ZŠ Přichystalova je v současnosti využívána jako náhradní školské zařízení a to
v případě oprav jiných školských zařízení a do budoucnosti se s ní počítá jako se školským
zařízením. Školu je nutné zrekonstruovat, což vyžaduje finanční prostředky, které je nutné
zajistit např. v rámci dotačních programů. Podrobné informace ke stavu veřejného osvětlení
budou komisi sděleny dodatečně.
Na jednání komise se dostavili manželé Čechovští. Pan Čechovský – starosta TJ Sokola
Olomouc – Nový Svět předložil komisi plán akcí na rok 2021, které by spolupořádala KMČ
č.16 společně s TJ Sokolem Olomouc Nový Svět. S tímto návrhem se přítomní členové
komise seznámili a dohodli se, že bude projednán na schůzce komise včetně návrhu na o
úpravu nočního klidu v případě 4 akcí.

Plán akcí – organizátoři TJ Sokol Olomouc Nový svět a KMČ č.16 Nový Svět rok 2021:
Termín

Název akce

Finanční příspěvek KMČ č.16

Leden nástřik ledové plochy dle počasí - venkovní hřiště
7 000,- Kč.
27.3. maškarní karneval pro děti – Sokolovna
10 000,- Kč.
15.5. promítání kina nebo májová veselice dle počasí, hudební produkce, úprava nočního
klidu do 23:00 hod., venkovní hřiště
10 000,- Kč.
22. 5. nebo 29. 5. dětský den, hudební produkce úprava nočního klidu do 23:00 hod.,
venkovní hřiště
10 000,- Kč.
26.6. nohejbal memoriál Milana Caldra – venkovní hřiště
10 000,- Kč
28.8. konec prázdnin, hudební produkce úprava nočního klidu do 23:00 hod., venkovní hřiště
10 000,- Kč.
4.9. promítání kina nebo setkání přátel Nového Světa dle počasí, hudební produkce, úprava
nočního klidu do 23:00 hod., venkovní hřiště
10 000,- Kč.
4.12. Mikulášská besídka – Sokolovna
10 000,- Kč.
Celkem
77 000,- Kč.
Předsedkyně komise seznámila přítomné s následujícím:






Stížnost p. Kocúra na provoz letní zahrádky na hřišti, která pořádá veřejné akce s,
nebo s povolením města Olomouc. Upozorňuje na to, že tyto akce trvají do pozdních
nočních hodin se soustavným porušováním provozní doby. Pan Kocúr uvádí, že bydlí
v těsné blízkosti a má mladou rodinu. Uvádí, že nemůže spát při otevřeném okně a
vyvětrat a kvůli hlučné hudbě uspat dítě. Žádá o okamžitou nápravu., tedy o to, aby
pronajímatelé dodržovali provozní dobu a noční klid a takové akce jako byli 29.8. a
5.9. 2020 byli časově upravené tak, aby se dodržel noční klid. Členové komise se
dohodli, že stížnost pana Kocúra bude předána k prověření na statutární město
Olomouc a současně upozornila přítomného starostu TJ Sokola Olomouc Nový Svět
p. Čechovského na dodržování provozní doby, nočního klidu a stanovených limitů
hlučnosti pro denní a noční dobu.
Žádost p. M. Hlaváčka o instalaci zpomalovacího prahu v ul. Boční u vjezdu do
obytné zóny. Důvodem je skutečnost, že v této ulici není dodržována předepsaná
rychlost pro obytnou zónu a tím dochází k nebezpečným situacím např. ohrožení
pohybujících se osob v komunikaci. Komise doporučuje instalaci zpomalovacího
prahu a žádá statutární město Olomouc o prověření možnosti instalace zpomalovacího
prahu.
Žádost BD Ručilova 7-13 ve věci spolufinancování nového chodníku za domem
Ručilova 7-13, Olomouc, kdy současný chodník je v havarijním stavu. Členové
komise se dohodli, že případná finanční spoluúčast komise na tomto novém chodníku
bude projednána v roce 2021 a to dle množství financí, kterými bude moci komise
disponovat.

Členové komise se obracejí na statutární město |Olomouc s požadavkem na odstranění
nepojízdného automobilu ford červené barvy na parkovišti před bytovým domem ul.
Přichystalova 70.

Předsedkyně komise obdržela harmonogram sběrových sobot – podzim 2020. Sběrová sobota
v městské části Nový svět se bude konat 24. října 2020 u obchodu ul. Přichystalova od 8:00
do 11:00 hod.
V. Nové požadavky
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových řízení se přípisem ze
dne 2.9.2020 pod č.j. SMOL/212901/2020/OMAJMR/Kas obrátilo na KMČ č.16 se žádostí
o stanovisko k odprodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce a to
pozemku parc. č. 727/3 zahrada o výměře 159 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc .
Předmětný pozemek se nachází při ul. Přichystalova. Jedná se o předzahrádku před domem
č.p. 372, na pozemku parc. č. st. 524 zastavěná plocha a nádv. v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc.V současné době jsou části pozemku parc. č. 727/3 zahrada o výměře 159 m2 v k.ú.
Hodolany, obec Olomouc pronajímány paní Derkové a manželům Vitáskovým za účelem
užívání zahrady. Ti nyní žádají o jeho prodej.
Všichni přítomní členové komise souhlasí s prodejem.
VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 19:45 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat dne 13.10.2020 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.

