
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16
Nový Svět

Č. 3 / 2022 08. 03. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ing.Bc. Marcela Buiglová, Mgr. Veronika Nevrlá, Lenka Maršálová-Doleželová, Tomáš
Pavlůsek, Ing. Břetislav Kvapil, Ondřej Skopal, Mgr. Isabela Pospíšilová, Lubomír
Čechovský

Omluveni: Bc. Jan Balcárek, Mgr. Petr Tilkeridis

Nemluveni: Vladimír Kauer

Hosté: náměstek primátora p. doc. PhDr. Karel Konečný CSc., p. Vavrda, zástupce policie ČR a
zástupce městské policie Olomouc

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Schválení programu schůze

Nové požadavky a kontrola požadavků z minulých schůzí  - zástupci policie ČR a městské policie Olomouc.
Vystoupení hosta p. Vavrdy ul. Sudova.
Informace k požadavkům komise - zpomalovací prahy ul. Boční, osazení u kamenů u zpomalovacích prahů ul
Rybářská k ul. U rybářských stavů.
Návrh akcí na rok 2022- opravy chodníků, estetizace a akce komise městské části Nový Svět- setkání přátel
Nového světa.
Vystoupení hosta náměstska primátora doc. PhDr. K. Konečného CSc.
Usnesení:

Schválení programu schůze. 
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Členové komise neměli žádné nové požadavky na zástupce policie ČR a městské policie Olomouc. Kontrola
parkování u křižovatky ul. Přichystalova a ul. Sudova probíhá dle požadavků komise průběžně.

03 Vystoupení hostů

03.1 Vystoupení hosta - p. Vavrda ul. Sudova.

Na jednání komise vystoupil p. Vavrda s opětovným požadavkem na opravu poškozeného dešťového svodu u
jeho nemovitosti na ul. Sudova. Komise doporučila p. Vavrdovi, aby se písemně obrátil na ODUR MMOL. 

03.2 Vystoupení hosta p. náměstka primátora doc. PhDr. Karla Konečného CSc.

Na jednání komise se dostavil p. náměstek primátora doc. PhDr. Karel Konečný CSc., který seznámil přítomné s
fungováním ZŠ a MŠ Přichystalova  a taktéž odpovídal na různé dotazy členů komise, které se týkaly rozvoje



místní části Nový Svět i statutárního města Olomouc ( doprava, investice, školství apod.) 

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulých zápisů

Osazení kamenů u zpomalovacích prahů od ul. Rybářská po ul. U dětského domova. 

zápis č. 1/2022 ze dne 11. 01. 2022: Instalace zpomalovacích prahů ul. Boční.

Odpověď ODUR MMOL ze dne 8.3.2022: 

prahy na ul. U Rybářských stavů - vzhledem ke skutečnosti, že ne všechny travnaté pozemky v okolí
zpomalovacích prahů jsou v majetku statutárního města Olomouce, bude muset ODUR oslovit vlastníky (PMO a
jiné), zda souhlasí s osazením zábran (kamenů) tak, aby nedocházelo k rozjíždění travnaté plochy. Pokud
ODUR tento souhlas obdrží, zajistí osazení kamenů.
Boční - zde platí to co již ODUR v minulosti KMČ sdělil. V předmětné lokalitě je dopravním značením stanovena
obytná zóna, kde platí max. povolená rychlost 20 km/hod., s předností zprava. Vzhledem ke skutečnosti, že na
vjezdu do obytné zóny chybí zvýšený práh, bude doplněn. O dalších úpravách prostřednictvím dopravního
značení neuvažujeme.

 

05 Projednávané záležitosti

Usnesení:
Přátelské setkání obyvatel Nového světa bude projednáno na dalším jednání komise.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.1 Akce na rok 2022 - estetizace ( 300 000,- Kč.)

Rekonstrukce staní pro kontejnery ul. Přichystalova před obchodem Prejza. Vypracována   projektová
dokumentace včetně  územního souhlasu a provedeno nacenění ( 290 823,50 Kč. )
 
Usnesení:

Provést rekonstrukci stání pro kontejnery ul. Přichystalova před obchodem Prejza - estetizace 300 000,- Kč. v
roce 2022.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.2 Akce na rok 2022 - opravy chodníků a komunikací ( 150 000,- Kč)

Oprava chodníků - návrh 2 akcí, a to dle nacenění 150 000,- Kč. ( prřdláždění chodníků ul.Boční, Ul Pittsburská
) bude projednáno na dalším jednání komise.
 
Usnesení:

Oprava chodníků - návrh 2 akcí, a to dle nacenění 150 000,- Kč. ( předláždění chodníků ul.Boční, Ul Pittsburská
) bude projednáno na dalším jednání komise.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.3 Akce na rok 2022 - kulturní a společenské akce ( provozní náklady)

Přátelské setkání obyvatel Nového světa bude projednáno na dalším jednání komise.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky



1 Vykácení růží před ZŠ a MŠ Přichystalova - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MMOL

Komise se opětovně obrací na odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MMOL s požadavkem
vykácení keřů růží před ZŠ a MŠ Přichystalova. Důvodem je bezpečnost dětí při přecházení ul. Přichystalova. 

2 Žádost o výměnu herních prvků na zelené ploše u multifunkčního hřiště ul. Přichystalova- odbor školství MMOL

Komise žádá odbor školství MMOL o prověření, zda by bylo  možné osazení nových herních prvků na zelené
ploše u multifunkčního hřiště ul. Přichystalova ( TJ Sokol Olomouc Nový Svět). Jedná se o 2 herní prvky ze 4,
které nemají příslušné certifikáty.  Důvodem je skutečnost, že hřiště navštěvují děti z MŠ Přichystalova, které
jsou z hostující školky.

3 Prověření stavebně technického stavu zpomalovacích prahů na ul. Přichystalova - odbor dopravy a územního
rozvoje MMOL

KMČ se obrací na odbor dopravy a územního rozvoje MMOL ve věci prověření stavebně technického stavu
všech zpomalovacích prahů umístěných na komunikaci v ul. Přichystalova. Důvodem je skutečnost, že prahy
jsou poškozené ( propadlé ), zejména zpomalovací práh u ŽŠ a MŠ Přichystalova. Tento práh je v havarijním
stavu. Otřesy při projíždění aut poškozují bezprostředně sousedící rodinný dům ( roh ul. Sudova a
Přichystalova). 

08 Obecné informace

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing.Bc. Marcela Buiglová

Zapsal/a:
Ing.Bc. Marcela Buiglová

Ověřil/a:
Tomáš Pavlůsek


