
KOMISE  MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16   NOVÝ SVĚT 

Zápis ze schůzky ze dne 8.6. 2021 

I. Zahájení 

KMČ č.16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 8. června 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. Veronika Nevrlá, Tomáš Pavlůsek, Mgr. Isabela 

Pospíšilová, Ondřej Skopal,  Mgr. Petr Tilkeridis 

Nepřítomni: Bc. Jan Balcárek  

Hosté: zástupci městské policie 

Schválení zápisu z minulé schůzky 

Byl schválen zápis z minulé schůzky ze dne 11.5.2021.   

III. Projednávaná problematika 

Členové komise urgují : 

 odpověď  MMOL- žp  a ODUR ve věci návozu 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).   

 opravu 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 a urgence v květnu 2021. Dále odpověď ve věci opravy výtluků na 

komunikace v ul. Boční a Ručilova ( u kontejnerů na komunální odpad ) Ručilova 7 a 

opravu poklopu kanalizace na komunikaci v ul. Boční.  

Členové komise se obrací na MMOL ODUR : 



 zajištění opravy vodorovného značení – invalidé u obchodu Prejza. 

 oprava chodníků v rámci reklamace - pokládka optického kabelu v r. 2020 ul. 

Přichystalova, Boční Ručilova – špatně položená dlažba v chodnících. Komise při vlastní 

realizaci upozorňovala na nekvalitní pokládku dlaždic v chodnících.  

Členové komise se obrací na odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MMOL : 

 zajištění řádného dosečení travnatých ploch na městských pozemcích a odklizení 

posečené trávy.   

Členové komise projednali návrh místní obyvatelky na doplnění stromů a laviček u dětského 

hřiště pro větší děti v ul. Ručilova. Komise souhlasí s výsadbou stromů a umístění laviček.  

Požadavek na odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MMOL. 

Předsedkyně komise seznámila přítomné s odpovědí vedoucí oddělení městské zeleně, 

odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOL Ing. Štěpánkové ve věci žádosti 

komise na rozšíření dětských hřišť o nové hrací prvky. Předsedkyně komise tuto 

problematiku ještě dořeší s příslušným odborem a taktéž projedná s příslušným odborem 

vybudování nového workoutového hřiště.  

Předsedkyně komise informovala přítomné o zajištění poukázek v hodnotě 300,- Kč pro 

seniory – jubilanty v roce 2021 do obchodu Prejza. Tyto poukázky společně s blahopřáním 

budou seniorům zaslány poštou. 

Členové komise se obrátili na zástupce městské policie se žádostí o kontrolu osob, které sedí 

na lavičkách před obchodem Prejza a konzumují alkoholické nápoje a taktéž o kontrolu osob 

bez domova, kteří pobývají u výměníkové stanice za cukrářskou výrobnou Moser. 

Nové požadavky 

Žádost majetkoprávního odboru statutárního města Olomouc ze dne 17.5.2021 pod č.j. 

SMOL/115436/2021/OMAJ/MR/Bel ve věci stanoviska komise k prodeji části 3 pozemků 

v k.ú. Hodolany společnosti URGA, s.r.o.  bude projednána na příštím jednání komise, neboť 

členové komisi si nejdříve prověří situaci na místě.  

Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hod. 

IV. Místo a čas příští schůze 

Další jednání komise se bude konat dne 13.7.2021 v 18:00 hod. v klubu seniorů v 1.PP 

bytového domu Přichystalova 70, Olomouc.  

V. Podpis zpracovatele+ předsedy 

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


