
KOMISE  MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16   NOVÝ SVĚT 

Zápis ze schůzky ze dne 12.10.2021 

I. Zahájení 

KMČ č.16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 12.října  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, Bc. Jan Balcárek, Lubomír 

Čechovský, Ing. Břetislav Kvapil, Lenka Maršálová Doleželová, Mgr. Veronika Nevrlá, Tomáš 

Pavlůsek, Ondřej Skopal , Mgr. Petr Tilkeridis  

Nepřítomni: Vladimír Kauer, Mgr. Isabela Pospíšilová  

Hosté: zástupci policie ČR, zástupci městské policie, p. Vavrda  

Schválení zápisu z minulé schůzky 

Byl schválen zápis z minulé schůzky ze dne 7.9. 2021   

III. Projednávaná problematika 

Předsedkyně komise představila přítomným nového člena komise p. Lubomíra Čechovského. 

P. Čechovský předložil komisi návrh  místa na instalaci cvičícího prvku ( místo bylo zakresleno 

na snímku z katastrální mapy) tak, jak bylo dohodnuto na minulém jednání komise. Přítomní 

členové se s tímto návrhem seznámili a následně nechala předsedkyně hlasovat. 

Všichni přítomní členové komise souhlasí s místem instalace cvičícího prvku a souhlasí 

s příspěvkem 30 000,- Kč. na jeho pořízení. 

Na jednání komise vystoupil p. Vavrda, Sudova 37, Olomouc s žádostí o kontrolu odvodu 

dešťových vod z jeho RD. V případě většího deště neodtéká voda z dešťového svodu a 

zůstává před domem. P. Vavrda uvádí, že patrně došlo k poškození tohoto dešťového svodu 

v rámci předlažby chodníku v ul. Sudova. Požadavek na ODUR MMOL zadavatele předlažby. 

Na základě podnětů občanů a členů komise se komise obrac na ODUR MMOL  s požadavkem 

na provedení vodorovného značení na komunikaci před multifunkčním hřištěm na ul. 

Přichystalova pozor děti – výstražný trojúhelník žluté barvy a dále zda je možné provést 

vodorovné značení žluté barvy v křižovatce ul. Sudova a Přichystalova, aby se zabránilo 

parkování vozidel v této křižovatce. 



Předsedkyně komise informovala přítomné o dvou písemných reakcí občanů, které se týkaly 

instalace zpomalovacích prahů na komunikaci od žel. přejezdu k ul. U dětského domova. 

Jeden občan děkoval komisi za instalaci zpomalovacích prahů a jeden občan nebyl 

s jejich  instalací spokojen. K instalaci zpomalovacích prahů komise uvádí, že cílem bylo 

zpomalení dopravy v této lokalitě z důvodu bezpečnosti chodců a cyklistů. Prahy splňují 

všechny bezpečnostní parametry a jsou k tomuto účelu určeny. Dále se k věci uvádí, že 

rychlost v daném území je omezena dopravní značkou 30 km/hod. , což znamená maximální 

rychlost. Pokud tedy zpomalovací práh tuto rychlost neumožňuje je možné jezdit nižší 

rychlostí.   

Předsedkyně komise se obrátila na přítomné, zda by někdo z členů komise prováděl 

ověřovatele zápisů z jednání komise. Po dohodě členů komise byl ověřovatelem zápisu 

z jednání komise  odsouhlasen p. T. Pavlůsek. 

Na jednání komise se opětovně řešil stav keřových růží u ZŠ a MŠ Přichystalova. Keřové růže 

jsou opětovně přerostlé a je nutné je sestříhat. Komise již několikrát žádala o jejich vykácení. 

Zatím bezvýsledně. Komise žádá o vykácení keřových růží u ZŠ a MŠ Přichystalova. Keřové 

růže brání v řádném užívání chodníku a není přes ně vidět u dvou přechodů pro chodce na ul. 

Přichystalova. 

 

 

Předsedkyně komise informovala přítomné: 

 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. Dosud nepřišla 

odpověď. 

 kontrola kvality předláždění chodníku a úpravy zelené plochy v ul. Ručilova po uložení 

kanalizace v rámci výstavby rodinných domů jejichž  investorem je p. Schmidt. Dosud 

nepřišla odpověď. 

 k instalace zpomalovacích prahů v ul. Boční ODUR MMOL sdělil, že provede na místě 

samém šetření a připraví návrh změny dopravního řešení v celé předmětné lokalitě 

 

IV. Nové požadavky 

Nebyly řešeny. 

V. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 19 :00 hod. 



 

VI. Místo a čas příští schůze 

Další jednání komise se bude konat v úterý dne 9.11.2021 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 

Zápis ověřil p. T. Pavlůsek 

 


