
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16  NOVÝ SVĚT 

 

Zápis z elektronické komunikace leden 2021 

 

 
I. Průběh komunikace  

 

Vzhledem k současné situace nebylo možné, aby proběhla pravidelná schůzka členů   KMČ č. 

16 - Nový Svět dne 12. ledna  2021 v klubu seniorů v 1PP. bytového domu Přichystalova 70, 

Olomouc. Členové komise komunikovali elektronicky emailovou cestou. Komunikace se 

účastnili níže uvedené osoby. 

 

II. Prezence 

 

Účastníci el.   komunikace : 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   

 

Neúčastnili se : Vladimír Kauer,  Jiří Václavský                     

 

III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 

Byl  schválen zápis z minulé schůzky konané dne 15.12. 2020, komise byla usnášeníschopná.                                                           

 

IV. Projednávaná problematika 

 

Předsedkyně komise informovala o následujících požadavcích a sděleních: 

 pracovník odboru dopravy a územního rozvoje MMOL informoval předsedkyni o   

převzetí požadavku na  nátěr a výměnu laťování u 2 laviček u točny zastávky autobusu 

ul. Přichystalova. Bude řešeno. Dále informoval o záměru statutárního města Olomouc 

instalovat před obchodem s potravinami „Prejza“ stojan na kola. 

 předsedkyně komise obdržela elektronicky návrh na rekonstrukci komunikace v ul. 

Šlechtitelů odbor strategie a řízení MMOL.  

 předsedkyně komise zaslala členům komise přehled akcí spolupořádaných s TJ 

Sokolem Olomouc Nový svět v roce 2021. Jedná se o tyto akce: 

 

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, multifunkční hřiště ul Přichystalova - prodloužení nočního klidu                                                       

                                                                                                                           10 000,- Kč.  

 

22. 5.  dětský den, multifunkční hřiště  ul. Přichystalova                                 10 000,- Kč. 

                                                     

26.6.    nohejbal memoriál Milana Caldra – venkovní hřiště                            10 000,- Kč.     

                                                                          

28.8.    konec prázdnin,  multifunkční hřiště ul Přichystalova                          10 000,- Kč. 

                                          

4.9.   promítání kina – prodloužení nočního klidu. V případě nepříznivého počasí setkání 

přátel Nového Světa bez prodloužení nočního klidu tedy do 22:00 hod. - multifunkční 

hřiště ul.  Přichystalova                                                                             10 000,- Kč.  

 

4.12.  Mikulášská besídka  – Sokolovna                                                           10 000,- Kč.  

 

 

Celkem                                                                                                            77 000,- Kč.  

 

Členové komise odsouhlasili výše uvedené akce elektronickou cestou. 

 

 předsedkyně komise požádala členy komise o návrh akcí, které by bylo možné 

zrealizovat z finančních prostředků - opravy komunikací, estetizace a případně 

provozních nákladů. Termín během února 2021. Předsedkyně navrhla tyto akce: 

1. Projektová dokumentace na VO kolem komunikace od ul. Rybářská k ul U rybářských 

stavů. 

2. Vybudování oplocení a úprava zpevněné plochy u kontejnerů na tříděný odpad u 

obchodu s potravinami „ Prejza“.  

3. Oprava chodníků před bytovými domy Ručilova  7, 9, 11 a 13       

4. Oprava chodníků před domy s pečovatelskou službou Přichystalova 62, 64, 66 a 68.  

 

 předsedkyně komise požádala členy komise o návrhy na pojmenování 2 nových ulic 

v městské části Nový Svět – 39 RD. Konkrétně se jedná o území v k.ú. Holice u 

Olomouce v místě bývalých skleníků Fa FLORCENTRUM. Termín během února 

2021. 

 

V. Nové požadavky 

          

KMČ se obrací na statutární město Olomouc s požadavkem opětovné opravy komunikace 

k obvodní lékařce pozemek parc. č. 82/6 k.ú. Nový svět u Olomouce a dále o odstranění 

nefunkčních fotbalových branek na pozemku parc. č. 733/2 a 3 k.ú. Hodolany. 

 

VI. Závěr 

 

Elektronická komunikace probíhala v průběhu měsíce ledna. 

 

 

 

 



VII. Místo a čas příští schůze 

 

Další jednání komise se bude konat v úterý dne 9.2. 2021 v 18:00 hod. v klubu seniorů 

v 1.PP. bytového domu Přichystalova 70, Olomouc a to pouze v případě, že dojde k uvolnění 

opatření – zrušení zákazu konání schůzek KMČ. Pokud bude zákaz konání schůzek KMČ 

pokračovat bude probíhat elektronická komunikace tak, jako dosud. 

 

VIII. Podpis zpracovatel + předsedy 

 

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

 


