
KOMISE  MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16   NOVÝ SVĚT 

Zápis ze schůzky ze dne 11.5.2021 

I. Zahájení 

KMČ č.16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 11.května 2021 

v klubu seniorů v 1.PP bytového domu Přichystalova 70, Olomouc. Komise byla 

usnášeníschopná po celou dobu jednání. 

II. Prezentace 

Přítomny byly následující osoby: Ing. Bc. Marcela Buiglová,  Vladimír Kauer,  Ing. Břetislav 

Kvapil, Lenka Maršálová Doleželová,  Mgr. Isabela Pospíšilová, Ondřej Skopal, Mgr. Veronika 

Nevrlá, Mgr. Petr Tilkeridis 

Nepřítomni: Bc. Jan Balcárek Tomáš Pavlůsek 

Hosté: zástupce Policie ČR, obyvatelka městské části Nový Svět – ul. Rybízová  

Schválení zápisu z minulé schůzky 

Byl schválen zápis z minulé schůzky ze dne 11.5.2021.   

III. Projednávaná problematika 

Přítomni hosté vznesli na jednání následující požadavky: 

 Instalace zpomalovacích prahů v ul. Boční- vjezd do obytné zóny a dále za odbočením 

do ul. Malinová. Všichni členové komise souhlasí s instalací zpomalovacích prahů. 

Požadavek na MMOL ODUR. 

 Vybudování workoutového hřiště v městské části Nový Svět. Všichni členové komise 

souhlasí s vybudování workoutového hřiště. Na příštím jednání komise bude 

vybráno vhodné místo. V souvislosti s absencí výše uvedeného typu hřiště v lokalitě 

byla diskutována i otázka možnosti rozšíření o další herní prvky u dvou dětských hřišť, 

a to v ul. Ručilova ( hřiště pro větší děti) a v ul. Boční. Všichni členové komise 

souhlasí s návrhem rozšíření dětských hřišť. Požadavek na MMOL odbor městské 

zeleně a odpadového hospodářství -   umístění dalších herních prvků na dvě dětská 

hřiště. 

 Návrh dopravního značení – umístění označení parkoviště u obchodu s potravinami 

Prejza ul. Přichystalova. Všichni členové komise souhlasí s novým dopravním 

značením. Požadavek na MMOL ODUR. 

 Vykácení části růží u přechodu pro chodce u MŠ a ZŠ Přichystalona . Návrh předložil 

přítomný zástupce Policie ČR, který upozornil na nebezpečný dopravní prostor ( řidiči 

přijíždějící k přechodu pro chodce nevidí za keřem růží malé děti). Již se několikrát 



řešilo. Došlo k ořezýání růží, ale ty velmi rychle dorostly.yVšichni členové komise 

souhlasí s vykácením částí růží. Požadavek na MMOL odbor městské zeleně a 

odpadového hospodářství. 

Zástupce Policie ČR informoval l přítomné o tom, že se statutární město Olomouc obrátilo 

na Policii ČR s požadavkem na zvýšenou kontrolu správného parkování v souvislosti se 

zajištěním průjezdnosti vozidel IZS- vozidla záchranné služby, hasičů, policie, a to 

v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19. Dále upozornil na nárůst vykrádání bytů a 

vozidel. Je nutné dbát na prevenci- zajistit si řádně majetek a nenechávat v autech drahé 

věci.  

Členové komise upozornili na návoz většího množství zeminy a stavebního materiálu na 

pozemcích u rozestavěného rodinného domu za železniční tratí ( Olomouc- Prostějov) 

směrem k ul. U rybářských stavů např. pozemek parc.č. 318/1, 313 k.ú. Nové Sady u 

Olomouce.. Žádají o prověření skládkování příslušné odbory Magistrátu města Olomouce a 

podání zprávy. V souvislosti s tímto skládkováním upozorňují na poškození stávající 

asfaltové komunikace těžkou nákladní dopravou v souvislosti s navážením zeminy a 

stavební suti a žádají o omezení těžkých nákladních vozidel na této komunikaci respektive 

povolení vjezdu vozidel do 3,5 t. Komunikace byla zpevněna v rámci rekonstrukce ul. 

Přichystalova, kdy sloužila jako objízdná trasa a nemá příslušné parametry ( skladba a 

šířka).  Požadavek na MMOL- žp, stavební a  ODUR. 

Členka komise upozornila na dosud neopravenou  komunikace k obvodní lékařce pozemek 

parc.č. 82/6 k.ú. Nový Svět. Cesta je plná výtluků. Je nutné provést zasypání výtluků. Tento 

požadavek byl již uplatněn  v lednu 2021.  KMČ tedy urguje opravu této komunikace.  

Požadavek na MMOL ODUR. Současně žádá o opravu výtluků na komunikace v ul. Boční a 

Ručilova ( u kontejnerů na komunální odpad ) Ručilova 7 a opravu poklopu kanalizace na 

komunikaci v ul. Boční.  

IV. Nové požadavky 

Nebyly projednávány. 

V. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hod. 

VI. Místo a čas příští schůze 

Další jednání komise se bude konat dne 8.6.2021 v 18:00 hod. v klubu seniorů v 1.PP 

bytového domu Přichystalova 70, Olomouc.  

VII. Podpis zpracovatele+ předsedy 

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


