
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16  NOVÝ SVĚT 

 

Zápis z jednání 

(  dálkové jednání mezi členy KMČ) 

konané ve dnech 1.3.-11.3. 2021 

 

 
I. Zahájení 

 

KMČ č. 16 - Nový Svět jednala dálkově 1.3.-11.3. 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 Nevrlá                                                         

                                                          Mgr. Petr Tilkeridis                                                                                                                                                                                     

Nepřítomni: Jiří Václavský                     

Hosté:  

 

III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 

Byl schválen zápis z minulého jednání, které se konalo dálkově 9.2.-18.2.2021.                                                          

 

IV. Projednávaná problematika 

 

Předsedkyně komise informovala členy komise o tom, že p. Václavský- člen komise se ze 

zdravotních důvodů vzdal členství v komisi. Bude projednáno v radě statutárního města 

|Olomouc.  

 

Předsedkyně komise informovala členy komise o tom, že bude opětovně  provedena opravu 

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

Zajišťuje MMOL ODUR přes TS Olomouc, a.s. 

 

Předsedkyně komise obdržela od p. V. Dokládalové žádost o vyklizení velkého množství 

odpadků a několika černých skládek  nacházejících se v okolí rybníku Cajnerák ( v jeho jižní 

části blíže k Moravě). Nepořádek zde vznikl v dřívější době pobytem osob bez domova. KMČ 

se obrací na odbor městské zeleně a odpadového hospodářství se žádostí o odklizení odpadků 

z městských pozemků a případnou spolupráci s orgány státní správy v oblasti odpadového 

hospodářství. Jedná se o pozemky, Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace 

Olomouc, statutárního města Olomouc a soukromých vlastníků ( pozemky statutárního 

města Olomouc parc. č.782, 787/5, 790/3 k.ú. Hodolany) . 



 

 

Členové komise projednali následující problematiku: 

 

Byla odsouhlasena ( 9 ti členy KMČ) výše příspěvku 332 700,-Kč ( 300 000,-  Kč estetizace, 

32 700,- Kč provozní náklady) na akci prodloužení VO podél cesty ul. Rybářská – ul. U 

Rybářských stavů. Odbor dopravy a územního rozvoje MMOL 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.  

 

Předsedkyně komise zašle požadavky na jednotlivé akce na rok 2021.  

Celkem finanční prostředky : 

 

Prostředky vyčleněné pro použití KMČ 135 000,- Kč  

TJ Sokol Olomouc Nový Svět + KMČ č. 16  - 70 000,-  Kč 

jubilanti 9 300,- Kč 

chodník k doktorce 23 300,- Kč 

prodloužení VO  32 700,- Kč.  

 

Estetizace  300  000,- Kč    

prodloužení VO ( celkem 332 700,- Kč.) 

(případně úprava zpevněné plochy a oplocení u kontejnerů u obchodu Prejza) 

 

Opravy chodníků  200 000,- Kč.    

oprava chodníku k doktorce  ( celkem 223 300,- Kč.) 

 

V. Nové požadavky 

 

Nebyly řešeny. 

 

VI. Závěr 

 

Jednání bylo ukončeno 11.3.2021. Na zkoušku proběhlo dne 8.3.2021 jednání komise formou 

videokonference. Jednání se zúčastnilo 5 osob. 

 

VII. Místo a čas příští schůze 

 

Další jednání komise se bude konat v úterý dne 13.4.2021 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. 


