KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 13.12. 2011

I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 13.12. 2011
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
II.

Prezence

Předsedkyně zahájila schůzku.
Přítomny byly následující osoby: Ing. Bc.Marcela Buiglová ( předsedkyně)

Růžena Čecháková
Mgr.David Dohnal
Ing. Monika Holečková
Ing. Břetislav Kvapil
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ivanka Weinertová
Omluveni: RNDr. Jiří Holinka, PhD.
Hosté: zástupce městské policie Olomouc

III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Předsedkyně přečetla zápis z minulé schůzky. Zápis byl schválen v přečteném znění
všemi přítomnými členy KMČ.
IV.

Otevřené body

Členové komise projednali průběh stavebních prací spojených s pokládkou optického
kabelu v lokalitě. Jednoznačně se shodli, že stavební práce nebyly prováděny v souladu
s jejich požadavky, které byly formulovány v zápisu z jednání komise ze dne 13.9. 2011(
trasa nového kabelu měla vést mimo nově vybudované chodníky a komunikace). Současný
stav je takový, že firma sice práce ukončila, ale na některých místech zůstaly hromady
nadbytečné zeminy, včetně kamenů a různého odpadu. Došlo k poškození nové dlažby
(zlomení) a ta byla dána na původní místo, nebyla provedena náhrada za dlažbu novou
nepoškozenou. Předláždění chodníků a park. stání např. ul. Přichystalova není provedeno
v náležité kvalitě. Komise požaduje, aby vlastník chodníků a zelených ploch statutární město
Olomouc provedl jejich řádnou kontrolu a požadoval odstranění veškerých nedostatků –
dosypání propadlých míst zeminou, výměnu poškozené betonové chodníkové dlažby a
zámkové dlažby u park. stání za novou a zadláždění v řádné kvalitě.
Předsedkyně komise seznámila přítomné se seznamem jubilantů z řad občanů místní části

Nový Svět v roce 2012. Jedná se o 31 občanů, kteří v roce 2012 dosáhnou věku 75 ti, 80 ti
a 85 ti let.
Členové komise projednali termíny konání schůzek roce 2012. Schůzky se budou konat
v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc, každé druhé úterý v měsíci v 18:00
hod.
Termíny: 10.1., 14.2., 13.3., 10.4., 15.5., 12.6., 10.7., 14.8., 11.9., 9.10., 13.11.,
11.12.
V.

Nová záležitost

Členové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal členům komise dohodu o
povolení zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce. Předmětem dohody
je zábor části pozemků v ul. Přichystalova, Rybářská, Sudova a Šlechtitelů v termínu od
28.11. 2011 do 16.12. 2011, z důvodu pokládky optického kabelu.
VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 19.30 hod. Další schůzka se bude konat dne 10.1. 2012
v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová

