
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16  NOVÝ SVĚT 

 

Zápis z jednání 

(  dálkové jednání mezi členy KMČ) 

konané ve dnech 9.2.-18.2. 2021 

 

 
I. Zahájení 

 

KMČ č. 16 - Nový Svět jednala dálkově 9.2.-18.2. 2021.   

 

II. Prezence 

 

Přítomny byly následující osoby: Ing. Bc. Marcela Buiglová ( předsedkyně) 

                                                             Bc. Jan Balcárek 

                                                                    Vladimír Kauer, 

                                                              Ing.Břetislav Kvapil 

                                                                    Lenka Maršálová Doleželová  

                                                                    Tomáš Pavlůsek 

                                                           Mgr. Isabela Pospíšilová      

                                                                    Ondřej Skopal                                                       

                                                          Mgr. Veronika Šindelářová                                                         

                                                          Mgr. Petr Tilkeridis                                                                                                                                                                                     

Nepřítomni: Jiří Václavský                     

Hosté:  

 

III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 

Byl schválen zápis z minulého jednání, které se konalo v lednu  2021.                                                          

 

IV. Projednávaná problematika 

 

KMČ se obrátila na statutární město Olomouc s požadavkem na opravu komunikace 

k obvodní lékařce pozemek parc. č. 82/6 k.ú. Nový Svět u Olomouce. Dle sdělení MMOL 

odboru dopravy a územního rozvoje bude požadavek zařazen do plánu prací pro TSMO, a.s. 

 

KMČ se opětovně obrací na odbor dopravy a územního rozvoje MMOL s požadavkem na 

opravu propadlého chodníku u dešťové vpusti vedoucímu k domu Přichystalova 70, Olomouc. 

 

Členové komise projednali následující problematiku: 

 

 Návrh nových názvů 2 ulic 39 RD - Po projednání požadavku s členy komise nedošlo 

k jednoznačnému odsouhlasení zcela konkrétních názvů ulic, ale byly navrženy tyto 

možnosti: pokračovat v názvech "ovocných ulic" nebo využít některých historických 

názvů přizpůsobených názvům ulic  ( Salzergut, Dedinka) např. U Dědinky, U 

Salzerova statku.  



 Návrh předlažby chodníku k obvodní lékařce pozemek parc. č. 82/6 k.ú. Nový Svět u 

Olomouce. Rozpočet 223 701,- Kč. Bylo odsouhlaseno. Bude hrazeno z oprav a 

z provozního rozpočtu (Opravy-  200 000,- Kč. , provozní rozpočet- 23 701 Kč.) .   

 Příspěvek  na jubilanty seniory r. 2021 - 9.300 Kč. Jedná se o 62 jubilantů a na 

každého je navržen příspěvek 150,- Kč. Bylo odsouhlaseno.  

 S Ing. Jasinským - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MMOL 

projednána možnost úpravy zpevněné plochy pro tříděný odpad  včetně oplocení u 

obchodu Prejza  cca 150 000,- Kč. Oplocení by bylo z tahokovu – bezúdržbové. 

Projektovou dokumentaci zajistí včetně povolení. Po dohodě s komisí by zajistili také 

projektovou dokumentaci a povolení na novou zpevněnou plochu pro tříděný odpad u 

konečné zastávky autobusu. Dosud nevyřešeno. Kontejnery jsou umístěny na 

chodníku. Bude řešeno na dalším jednání komise. 

 Prodloužení VO podél cesty ul. Rybářská – ul. U Rybářských stavů. Odbor dopravy a 

územního rozvoje zajistí projektovou dokumentaci a povolení. Bude se jednat o 

prodloužení VO ze strany od ul. U rybářských stavů po městských pozemcích směrem 

k žel. trati. Výše příspěvku KMČ č. 16 bude projednána na příštím jednání komise.  

 

Celkem finanční prostředky : 

Prostředky vyčleněné pro použití KMČ 135 000,- Kč   požadavky nutno zaslat do konce 

března (TJ Sokol Olomouc Nový Svět + KMČ č. 16  - 70 000,-  Kč - kráceno o  7 000,- |Kč 

nástřik ledové plochy neuskutečnilo se, jubilanti 9 300,- Kč, chodník k doktorce 23 701 Kč.  - 

celkem 103 001,- Kč. zbývá 31 999,- Kč. ) 

Estetizace  300  000,- Kč     požadavky nutno  zaslat  do 15.3.2021  

( 150 000,-Kč úprava u kontejnerů u obchodu Prejza 150 000,-Kč., prodloužení VO 150 000,- 

Kč) 

Opravy chodníků  200 000,- Kč.   požadavky nutno zaslat do 15.3.2021 ( oprava chodníku 

k doktorce  223  701,- Kč , 23 701 Kč. lze převést z provozních nákladů). 

 

V. Nové požadavky 

 

Nebyly řešeny. 

 

VI. Závěr 

 

Při dalším jednání je nutné rozhodnout, zda bude realizováno rozšíření zpevněné plochy 

včetně oplocení u obchodu Prejza 150 000,-Kč a prodloužení VO 150 000  + 31 999 – 

181 999,- Kč. nebo nebude realizována úprava u kontejnerů a příspěvek na VO 331 999,-Kč. 

 

VII. Místo a čas příští schůze 

 

Další jednání komise se bude konat v úterý dne 9.3.2021 v 18:00 hod. v klubu seniorů v 1.PP. 

bytového domu Přichystalova 70, Olomouc a to pouze v případě, že to epidemiologická  

situace umožní. V případě, že to nebude možné,jednání komise bude probíhat v tento termín 

formou videokonference.  

 

VIII. Podpis zpracovatel + předsedy 

 

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


