
KOMISE  MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16   NOVÝ SVĚT 

Zápis ze schůzky ze dne 9.11.2021 

I. Zahájení 

KMČ č.16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 9. listopadu  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, Mgr. 

Isabela Pospíšilová,  Ondřej Skopal , Mgr. Petr Tilkeridis  

Nepřítomni: Vladimír Kauer, Tomáš Pavlůsek  

Hosté: zástupce městské policie,  

Schválení zápisu z minulé schůzky 

Byl schválen zápis z minulé schůzky ze dne 12.10. 2021   

III. Projednávaná problematika 

P. Čechovský předložil komisi konkrétní typ cvičícího prvku (cena cca 28 000,- Kč.), který 

bude umístěn v areálu multifunkčního hřiště.   

Pan Čechovský předložil komisi návrh akcí na prodloužení nočního klidu pro rok 2022 - 3 akce 

pořádané TJ Sokol Olomouc Nový Svět a KMČ č. 16. 

1. 14.5.2022  promítání kina nebo májová veselice - hřiště ( dle počasí) hudební produkce 18:00- 
23:00 hod. Prodloužení nočního klidu do 24:00 hod.  

 
2. 27.8.2022 konec prázdnin - hudební produkce  - hřiště 18:00-23:00 hod. Prodloužení nočního klidu 

do 24:00 hod.  

 
3. 3.9.2022 promítání kina nebo setkání přátel Nového Světa - hřiště  ( dle počasí) hudební 

produkce  18:00- 23:00 hod. Prodloužení nočního klidu do 24:00 hod.  
 

Prodloužení nočního klidu u výše uvedených 3 akcí bylo projednáno a  schváleno. 
 

Požadavky na ODUR a investiční odbor MMOL. 

 

Na jednání komise bylo řešeno extrémní znečišťování komunikace od ul. Rybářská k ul. U 

Rybářských stavů, a to zejména v části výjezdu nákladních vozidel z mezideponie zeminy a 

stavební suti (stavba tramvajové trati Nové Sady). Vzhledem k tomu, že situace je již 

neúnosná komise se obrací na ODUR a investiční odbor MMOL, aby zajistili nápravu.  Dále se 



obrací na investora stavby (statutární město Olomouc), aby s dodavatele projednal možnost 

vybudování provizorního chodníku pro pěší, ale v části výjezdu vozidel z mezideponie.  

Komise se obrací na ODUR MMOL, aby prověřil možnost umístění zábran z obou stran krajnic 

komunikace ( Rybářská – U Rybářských stavů) v místě zpomalovacích prahů tak, aby 

nedocházelo k objíždění zpomalovacích prahů.  

 

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 podnětu p. Vavrdy, Sudova 37, Olomouc na ODUR MMOL ve věci kontroly 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. Dosud nepřišla odpověď. 

 k podnětu občanů a členů komise na ODUR MMOL ve  věci 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. Dosud nepřišla odpověď. 

 k opětovnému podnětu komise na odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 

MMOL členů komise ve věci vykácení keřových růží před ZŠ a MŠ Přichystalova. Dosud 

nepřišla odpověď. 

 

 

IV. Nové požadavky 

Žádost majetkoprávního odboru statutárního města Olomouc  ze dne 1.10.2021 pod č.j. 

SMOL/245113/2021/OMAJ/MR/Cih ve věci stanoviska  komise k prodeji nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce: 

pozemek parc. č. 987/10 ostatní plocha  o výměře 661 m2 v k.ú. Hodolany , obec Olomouc 

pozemek parc. č. 987/11 ostatní plocha  o výměře 201 m2 v k.ú. Hodolany , obec Olomouc 



Předmětné pozemky se nachází při ul. Velkomoravské. Společnost ČOLOT  a.s. žádá o 

prodej předmětných pozemků za účelem jejich údržby  a scelení pozemků. Jedná se o 

neudržovanou travnatou plochu. 

Všichni přítomní členové komise souhlasí s prodejem citovaných pozemků. 

 

V. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 19 : 15 hod. 

 

VI. Místo a čas příští schůze 

Další jednání komise se bude konat v úterý dne 14.12. 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 

 

 


