
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16
Nový Svět

Č. 68 / 2021 14. 12. 2021 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ing.Bc. Marcela Buiglová, Lenka Maršálová-Doleželová, Ondřej Skopal, Bc. Jan Balcárek,
Mgr. Petr Tilkeridis, Lubomír Čechovský

Omluveni: Mgr. Veronika Nevrlá, Tomáš Pavlůsek, Ing. Břetislav Kvapil, Vladimír Kauer, Mgr. Isabela
Pospíšilová

Hosté: zástupci policie ČR

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze
Byl schválen program schůze. 

Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů.
Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl.
Nové požadavky

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR
Na zástupce Policie ČR nebyly vzneseny žádné požadavky.

03 Vystoupení hostů
Hosté nebyli přítomni.

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

04.1 Informace k navržené výstavbě stanoviště kontejnerů - Přichystalova ( obchod Prejza)
Předsedkyně komise seznámila přítomné se změnou záměru výstavby stanoviště kontejnerů. Nelze realizonat
ohrazení u stanoviště, neboť pod zpevněnou plochou jsou inž. sítě. Vlastníci sítí žádají přeložení inž. sítí., což je
nákladné.  Vzhledem k tomu, že nelze realizovat ohrazení stanoviště kontejnerů komise nesouhlasí s realizací
tohoto nového stanoviště kontejnerů. 
Usnesení:

Komise nesouhlasí s realizací stanoviště kontejnerů.   
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

04.2 Odpověď MMOL ODUR a investiční odbor k znečišťování komunikace U dětského domova k mezideponii TT
Bude zintenzivněn úklid komunikace v průběhu navážení materiálu a nevhodných klimatických podmínek. Řidiči
stavby TT budou upozorněni na ničení krajnic hlavně v místech prahů. Stavba TT odhaduje, že v průběhu
března 2022 bude využívání mezideponie ukončeno. V březnu 2022 proběhne jednání ke zjištění poškození
dsaného úseku komunikace  a bude rozhodnuto o rozsahu oprav. Stavba se omlouvá občanům za zhoršené
podmínky vavolané stavbou TT.

04.3 Informace MMOL- ODUR k požadavku komise - vodorovné značení v křižovatce Sudova - Přichystalova a v komunikaci Přichystalova POZOR DĚTI
Dle zákona č. 361/2000Sb., nesmí řidič zastavit a stát na křižovatce  a ve vzdálenosti kratší než 5m před hranicí
křižovatky a 5m za ní. Každý , kdo tak činí, se dopouští přestupku, které mohou na místě řešit orgány činné v
přestupkovém řízení, kterými jsou MPO a PČR. Požadavku nebude ze strany ODUR vyhověno.
Předmětná lokalita se nachází v již zrealizované zóně 30. Další dopravně bezpečnostní opatření je z pohledu
ODUR a Dopravního inspektorátu PČR zbytné.



04.4 Informace MMOL- OMAJ k prodeji části pozemku parc.č. 1086/14 ostatní plocha  výměře 1 739 m2, k.ú. Hodolany, obec Olomouc.
RMO dne 22.11.2021 doporučila ZMO nevyhovět žádosti p. K. Vašutové o prodej části pozemku parc.č. 1086/14
ostatní plocha o výměře 1 739 m2, k.ú. Hodolany , obec Olomouc.

05 Projednávané záležitosti

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji , popř.  nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce - část pozemku parc. č.710/2 ostatní plocha o výměře  442 m2, k.ú. Hodolany , obec Olomouc
Předmětný pozemek se nachází při ul. holická. Společnost Auto Kubíček s.r.o. žádá o prodej, příp. nájem části
pozemku parc. č.710/2 ostatní plocha o výměře  442 m2, k.ú. Hodolany , obec Olomouc za účelem bezpečnosti
při skládání nových vozů z přepravníku, aby v budoucnu  skládání nových vozů neprobíhalo na veřejné
komunikaci a nebránilo tak v plynulosti v dopravě. 
Usnesení:

Komise souhlasí s pronájmem část pozemku parc. č.710/2 ostatní plocha o výměře  442 m2, k.ú. Hodolany ,
obec Olomouc.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

1 Oprava komunikace k obvodní lékařce ul. Přichystalova - požadavek na MMOL- ODUR

Komise se obrací na MMOL ODUR  ve věci opravy komunikace k obvodní lékařce ul. Přichystalova  pozemek
parc. č. 82/6 k.ú. Nový Svět u Olomouce - výtluky.

08 Obecné informace

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 68 / 2021

Zapsal/a:
Ing.Bc. Marcela Buiglová

Ověřil/a:
Tomáš Pavlůsek


