
          KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI  

Zápis ze sch�zky ze dne 10.7. 2007 
 

I. Zahájení 
KM� �. 16 - Nový Sv�t  svolala pravidelnou sch�zku v 18.00 hod., 
dne  10.7. 2007  v místnosti v dom�  Jahodová 15, Olomouc. 

 
II. Prezence 

P�edsedkyn� zahájila sch�zku. P�ítomny byly následující osoby:  
Ing. Bc.Marcela Buiglová 

    R�žena �echáková 
    David Dohnal 
    Lubomír Faltýnek 
    Josef Kova�ík 

      Ing. Petr K�enek 
      Ing. B�etislav Kvapil 

    Stanislav Pazderka 
Omluveni:              Ivanka  Weinertová  
Nep�ítomni:   Mgr. Izabela Pospíšilová 

 
III. Schválení zápisu z minulé sch�zky 

P�edseda p�e�etl zápis z minulé sch�zky. Zápis byl schválen v p�e�teném 
zn�ní. 

 
IV. Otev�ené body 
P�edsedkyn� p�ednesla �len�m KM� dopis z žp MmOl týkající se likvidace biolog.odpadu 
s tím, že po diskuzi bylo dohodnuto, že tato problematika bude do�ešena na sch�zce KM�  
v zá�í 2007.  
 
Návrh oprav a investic v m�stské �ásti Nový Sv�t: 
a) Oprava chodníku v ul. Ru�ilova  ( pro : 8 �len�, proti:  0 �len�).  
b) Výsadba nové zelen� – stromk� a ke��  a dále oprava chodníku v�etn� vybudování �ásti 

nového chodníku p�ed žel. p�ejezdem v ul. Holická u Baumaxu pozemky parc. �. 
804/10, 680/3 a 842/6 k.ú. Hodolany  ( pro : 8 �len�, proti:  0 �len�).  

c) Osazení lavi�ek v lokalit� m�stské �ásti Nový Sv�t ( pro : 8 �len�, proti:  0 �len�).  
 

V. Nová záležitost 
Projednání žádosti majetkopr. odboru týkající se pronájmu pozemk� s následným 
odprodejem par. �. 804/10 a 680/3 k.ú. Hodolany firm� SOVYM s.r.o. ( pro : 0 �len�, proti:  
8 �len�). Komise nedoporu�uje, a to z d�vodu pot�eby zelen� v dané lokalit�. Komise hodlá 
tuto lokalitu nechat upravit, a to výsadbou strom� a ke�� a dále chce nechat v t�chto 
místech opravit a zbudovat chodník.  

 
VI. Úkoly 

a) P�edsedkyn� zjistí na Technických službách m�sta Olomouce, a.s. možnost provedení 



úklidu vymeteného smetí od krajnic komunikací, a to v p�ípad�, že si tyto krajnice vy�istí sami 
ob�ané. 
b) P�edsedkyn� zjistí, zda komunikace mezi ulicemi P�ichystalovou a Bor�vkovou je ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce a zjistí možnost opravy této komunikace.  

VII. Program p�íští sch�ze 
a) Projednání došlé pošty. 
b) Vyhodnocení území z hlediska oprav a investic. 
 
VIII. Ukon�ení 

P�edsedkyn� ukon�ila sch�zku v 19.30  hod. P�íští sch�ze se bude konat v 
18.00 hod., dne  14.8. 2007, v místnosti v dom�  Jahodová 15, Olomouc. 
 
 
Zápis vytvo�il:  Ing. Bc. Marcela Buiglova 
 
Zápis schválil: všichni �lenové KM� p�ítomni na sch�zce  

 


