
KOMISE  MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16   NOVÝ SVĚT 

Zápis z jednání 

(dálkové jednání mezi členy KMČ konané ve dnech 9.4.- 15.4.2021 ) 

 

I. Zahájení 

KMČ č.16- Nový svět jednala dálkově ve dnech 9.4.- 15.4.2021. 

II. Prezentace 

Jednání se účastnily následující osoby: Ing. Bc. Marcela Buiglová, Bc. Jan Balcárek, Vladimír 

Kauer,  Ing. Břetislav Kvapil, Lenka Maršálová Doleželová, Tomáš Pavlůsek, Mgr. Isabela 

Pospíšilová, Ondřej Skopal, Mgr. Veronika Nevrlá, Mgr. Petr Tilkeridis 

III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

Byl schválen zápis z minulé schůzky- dálkové jednání  1.3.-11.3. 2021.  

IV. Projednávaná problematika 

Předsedkyně komise seznámila členy komise s požadavkem občana městské části Nový Svět 

na obnovení vodorovného značení na komunikaci v ul. Přichystalova ( přerušovaná dělící 

čára na komunikaci a vyznačení přechodů pro chodce) a dále s požadavkem na vybudování 

zpomalovacího prahu na komunikaci v ul. Boční. Tyto požadavky byly projednány s tím, že 

všichni členové komise souhlasí s požadavkem na obnovení vodorovného značení na 

komunikaci v ul. Přichystalova ( přerušovaná dělící čára na komunikaci a vyznačení přechodů 

pro chodce) a dále byl členkou komise vznesen požadavek na opravu zpomalovacích prahů, 

které jsou propadlé. KMČ se obrací na odbor dopravy a územního rozvoje MMOL 

s požadavkem na obnovení vodorovného značení na komunikaci v ul. Přichystalova ( 

přerušovaná dělící čára na komunikaci a vyznačení přechodů pro chodce) a opravu 

zpomalovacích prahů, které jsou zčásti propadlé. Požadavek na vybudování zpomalovacího 

prahu na komunikaci v ul. Boční bude projednán na dalším jednání komise, neboť při 

projednávání tohoto požadavku při dálkovém jednání 9.4.-15.4.2021 nebylo o tomto 

požadavku komisí rozhodnuto. 

V. Nové požadavky 

Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní se obrátil na komisi s požadavkem o sdělení 

stanoviska k prodeji nemovité věci v jeho vlastnictví  a to části pozemku parc.č. 1086/14 

ostatní plocha o výměře 1739 m2 v k.ú. Hodolany obec Olomouc. Předmětný pozemek se 

nachází při ulici Holická. Žadatelka  Kateřina Vašutová žádá o prodej části pozemku za účelem 

výstavby kavárny s restaurací, prodejnou čerstvě pražené kávy a cukrářskou výrobnou. 



Komise projednala tuto žádost s tím, že 5 členů komise souhlasí s prodejem části pozemku, 2 

členové komise se zdrželi hlasování a 3 členové komise nesouhlasí s prodejem. Vzhledem 

k výsledku hlasování komise souhlasí s prodejem části pozemku. 

VI. Závěr 

Jednání bylo ukončeno dne 15.4.2021. 

VII. Místo a čas příští schůze 

Další jednání komise bude probíhat 11.5. 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 bude probíhat dálkově a to 6.5.-12.5.2021 ( 

emailem, telefonicky) 

VIII. Podpis zpracovatele+ předsedy 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


