
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16
Nový Svět

Č. 10 / 2022 11. 10. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: zástupci městské policie Olomouc

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
Program schůze KMČ č.16.
1. Sdělení městské policie Olomouc k žádosti komise k počtu stížností v roce 2022 na provoz hřiště a letní
zahrádky na hřišti ul. Přichystalova.
2. Informace o stavu požadavků komise týkající se  úprav zeleně v městské části Nový Svět  - MMOL odbor
městské zeleně a odpadové hospodářství.
3. Informace o stavu finančních prostředků komise  rok 2022.
4. Nové požadavky KMČ.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

01.1 Program schůze  KMČ č.16

Sdělení městské policie Olomouc k žádosti komise k počtu stížností v roce 2022 na provoz hřiště a letní
zahrádky na hřišti ul. Přichystalova.
Informace o stavu požadavků komise týkající se  úprav zeleně v městské části Nový Svět  - MMOL odbor
městské zeleně a odpadové hospodářství.
Informace o stavu finančních prostředků komise  rok 2022.
Nové požadavky KMČ.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

05 Projednávané záležitosti

05.1 Sdělení městské policie Olomouc k žádosti komise k počtu stížností v roce 2022 na provoz



hřiště a letní zahrádky na hřišti ul. Přichystalova.

Dle sdělení MPO v roce 2022 řešila tři oznámení, které se týkaly dané problematiky( 18.6, 24.6, a 10.7).

05.2 Informace o stavu požadavků komise týkající se  úprav zeleně v městské části Nový Svět  -
MMOL odbor městské zeleně a odpadové hospodářství.

Požadavek z 05/2022. Reklamace seče zelených ploch. Dle sdělení MMOL odboru městské zeleně a
odpadového hospodářství letní seče z deštivého období byly u TSMO a.s. reklamovány a následně opraveny.
Požadavek z 05/2022. Ořez keře ul. Přichystalova. Bylo provedeno.
Požadavek z 08/2022. Vyplevelení středu kruhového objezdu  u Baumaxu. Bylo provedeno.  MMOL odbor
městské zeleně a odpadového hospodářství informuje komisi, že by v zimním období TSMO a.s. vytěžily
kemenivo z ostrůvku a navozili ornici s tím, že v případě, že se nebude komise podílet na výsadby, provedl by
se pouze výsev trávy. Vzhledem k tomu, že již v letošním roce nemá komise žádné větší finanční prostředky,
které by mohly být použity na úpravu  žádá, aby odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl
počkal s úpravou kruhového objezdu do roku 2023. 
Požadavek z 09/2022. Žádost o úpravu ( ořezání ) zeleně na ul Přichystalova.  Dle sdělení MMOL odboru
městské zeleně a odpadového hospodářství bude zařazeno do ošetření v zimním období 2022-2023.

05.3 Informace o stavu finančních prostředků komise  rok 2022.

Předsedkyně komise informovala přítomné, že z rozpočtu pro rok 2022 zůstalo  24 000,- kč.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Žádost o regulaci počtu elektrokoloběžek na dvou stanovištích v městské části Nový Svět.

Komise městské části se obrací na statutární město Olomouc se žádostí, zda by bylo možné s provozovatelem
elektrokoloběžek dohodnout, aby zajistil  na dvou stanovištích v městské části Nový Svět, a to u obchodu s
potravinami Prejza a u hřiště na ul. Přichystalova regulaci počtu elektrokoloběžek. V současné době se na
těchto místech nachází větší množství elektrokoloběžek, které jsou na místě různě postavené a zabírají místo
na zpevněných plochách.

2 Žádost o úpravu zeleně.

Komise se obrací na MMOL odbor městské zeleně a odpadového hospodářství o úpravu zeleně na městských
pozemcích a to:
1.Vykácení suché břízy před domem Ručilova 5. 
2.Ořez větve na stávající borovici ul Sudova. Borovice se nachází mezi hospodou Knihovna  a taneční školou
Lola.
3. Úpravu keřů ( dva keře ) u cyklostezky u mostu U plynárny směr od řeky Moravy směr do centra a  na most.
Při odbočování není vidět. Jedná se o pozemek parc. č. 94/40 k.ú. Olomouc-město.
4.Úpravu zeleného pruhu v komunikaci - sjezd z ul. Velkomoravské k Baumaxu. Tento pruh je dlouhodobě
neudržovaný. Je silně zaplevelený. Jedná se o pozemek parc. č. 710/8 k.ú. Hodolany. 

08 Obecné informace



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 10 / 2022

Datum schválení zápisu: 13. 10. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing.Bc. Marcela Buiglová

Zapsal/a:
Ing.Bc. Marcela Buiglová

Ověřil/a:
Tomáš Pavlůsek


