
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16
Nový Svět

Č. 6 / 2022 14. 06. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Omluveni:

Nemluveni: Vladimír Kauer, Mgr. Petr Tilkeridis

Hosté: Zástupci Policie ČR a městské policie Olomouc

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Projednání žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 733/4 ostatní plocha o výměře 97 m2 v
k.ú. Hodolany, v obci Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc.

Projednání žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 733/4 ostatní plocha o výměře 97 m2 v k.ú. Hodolany, v
obci Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc.
Usnesení:

Projednání žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 733/4 ostatní plocha o výměře 97 m2 v k.ú. Hodolany, v
obci Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

01.2 Projednání přesunu finančního příspěvku na společné akce TJ Sokol Olomouc Nový Svět a
KMČ č.16 a změna termínu akce Dětský den.

Usnesení:
Projednání přesunu finančního příspěvku na společné akce TJ Sokol Olomouc Nový Svět a KMČ č.16 a změna
termínu akce Dětský den.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

01.3 Informace o novém názvu ulice v městské části Nový Svět, k zpomalovacím prahům - ul.
Boční a ul Rybářská- U rybářských stavů a k odstranění sušáků na prádlo ul. Ručilova.

Usnesení:
Informace o novém názvu ulice v městské části Nový Svět, k zpomalovacím prahům - ul. Boční a ul Rybářská- U
rybářských stavů a k odstranění sušáků na prádlo ul. Ručilova.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Na jednání komise byli přítomni zástupci Policie ČR i městské policie Olomouc. Komise nemá
žádné požadavky.



03 Vystoupení hostů

03.1 Hosté z řad veřejnosti nebyli na jednání přítomni.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Sečení zelených ploch v lokalitě městské části Nový Svět. - Předáno
Žádost o ořez keře ul. Přichystalova - Předáno
Žádost o prověření osazení zrcadla. - Před uzavřením
Starší požadavky
Zápis č. 1/2022 ze dne 11. 01. 2022: Instalace zpomalovacích prahů ul. Boční - Před uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 08. 02. 2022: Osazení kamenů u zpomalovacích prahů od ul. Rybářská po ul. U
dětského domova. - Před uzavřením
Zápis č. 3/2022 ze dne 08. 03. 2022: Vykácení růží před ZŠ a MŠ Přichystalova - odbor městské zeleně a
odpadového hospodářství MMOL - V realizaci
Zápis č. 3/2022 ze dne 08. 03. 2022: Žádost o výměnu herních prvků na zelené ploše u multifunkčního hřiště ul.
Přichystalova- odbor školství MMOL - Předáno
Zápis č. 3/2022 ze dne 08. 03. 2022: Prověření stavebně technického stavu zpomalovacích prahů na ul.
Přichystalova - odbor dopravy a územního rozvoje MMOL - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouc
část pozemku parc. č.733/4 ostatní plocha o výměře  97 m2 k.ú. Hodolany, obec Olomouc .
Hodolany , obec Olomouc

Statutární město Olomouc zastoupené majetkoprávním odborem MMOl požádalo o sdělení stanoviska k  nájmu
části pozemku č. 733/4 ostatní plocha  o výměře 97 m2 v k.ú. Hodolany,  obec Olomouc. Předmětný pozemek
se nachází při ul. přichystalova. Paní Sylvie Blahová požádala o nájem části předmětného pozemku za účelem
provozování psí školky. Žadatelka užívá budovu bez čp./če., tech. vybavenost, která je součástí pozemku
parc.č. st. 1477 zast. plocha a nádv. v k.ú. Hodolany, obec Olomouc. 
Usnesení:

Komise souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 733/4 ostatní plocha o výměře 97 m2 v k.ú. Hodolany ,
obec Olomouc.

Pro: 0 Proti: 8 Zdržel se: 1

05.2 Projednání přesunu finančního příspěvku na společné akce TJ Sokol Olomouc Nový Svět a
KMČ č.16 a změna termínu akce Dětský den.

Projednání přesunu finančního příspěvku na společné akce TJ Sokol Olomouc Nový Svět a KMČ č. 16 - dne
26.3. 2022 se neuskutečnila společná akce maškarní karneval pro děti v sokolovně - příspěvek  10 000,- Kč. .
Bylo navrženo tento příspěvek rozdělit na 1/2 a přesunout na 2  jiné akce ( 22.5.2022 dětský den 5 000,- Kč. a 
27.8. 2022 konec prázdnin 5 000,- Kč.).  Současně komise byla informována o změně termínu konání akce
dětský den a to nově  dne 22.5.2022. 
 
Usnesení:

Přesunout finanční příspěvek na společné akce TJ Sokol Olomouc Nový Svět a KMČ č. 16  -  22.5.2022 dětský
den 5 000,- Kč. a  27.8. 2022 konec prázdnin 5 000,- Kč.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1

05.3 Informace o novém názvu ulice v městské části Nový Svět, k zpomalovacím prahům - ul.
Boční a ul Rybářská- U rybářských stavů a k odstranění sušáků na prádlo ul. Ručilova.

Předsedkyně komise informovala přítomné o novém názvu ulice v městské části Nový Svět - výstavba nových
RD ulice kolmá na ulici Rybářská u železničního přejezdu. Nový název ulice byl schválen dle návrhu komise U
Cajneráku. 



Předsedkyně komise informovala přítomné o podaných námitkách k záměru instalovat zpomalovací prah na
komunikaci v ul.  Boční a k již instalovaným prahům na komunikaci od ulice Rybářská k ul. U rybářských stavů.
Tyto námitky byly předány na odbor dopravy a územního rozvoje MMOL.  

05.4 Projednání podnětu na havarijní stav sušáků v ul. Ručilova.

Předsedkyně komise informovala přtomné o písemném podnětu na havarijní stav sušáků na prádlo v ul.
Ručilova - U BD Ručilova 16,18. Předsedky komise informovala dále v této věci přítomné, že komise má
možnost odstranění těchto mobiliářů řešit přes Technické služby Olomouc a.s. v rámci prostředků na etetizaci.
 Technické služby Olomouc a.s. nacenily odstranění sušáků na 9 843,35 Kč.
Usnesení:

Odstranění sušáků na prádlo v ul. Ručilova - U BD Ručilova 16,18. . Odstranění provedou Technické služby
Olomouc a.s. za cenu 9 843,35 Kč.

Pro: 0 Proti: 9 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 6 / 2022

Datum schválení zápisu: 21. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing.Bc. Marcela Buiglová

Zapsal/a:
Ing.Bc. Marcela Buiglová

Ověřil/a:
Tomáš Pavlůsek


