
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze schůzky ze dne 11.8. 2015 

 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  11. srpna 2015 

v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise nebyla usnášení 
schopná po celou dobu jednání. 
 

II. Prezence 
 
Přítomny byly následující osoby:      Ing.Bc. Marcela Buiglova (předsedkyně)                                                                                
                                                                 Ing. Břetislav Kvapil 

            Ing. Monika Holečková  
                                                                       Lenka Maršálová Doležalová                                                                       

           
                              
Nepřítomni: Mgr. Isabela Pospíšilová ,Vladimír Kauer , Pavel Mulák, Tomáš Pavlůsek 
 
Hosté: zástupci městské policie  a policie ČR 

                                                                                                                  
III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 
Zápis z minulé schůzky nebyl schválen, neboť  komise nebyla usnášení schopná po 
celou dobu jednání.   
 

IV. Otevřené body 

 

Předsedkyně komise informovala přítomné, že byla provedena výměna prasklého beton 

poklopu u dešťové kanalizace za žel. přejezdem  směrem k ul. U dětského domova.  

 

Vzhledem k tomu, že předsedkyně nedostala odpověď na žádost komise týkající se omezení 

rychlosti přes žel. přejezd na ul. Holické ( požadavek na 30 km/hod.) opět zaurguje odpověď 

na odboru dopravy MMOl.  

 

Předsedkyně informovala přítomné o žádosti odboru investic MMOl týkající se  návrhu 

investičních akcí v lokalitě na rok 2016. Bude projednáno na schůzce. 

 

V rámci jednání komise byla opětovně řešena problematika údržby kruhové křižovatky u 

BAUMAXU a dále opětovně nesečených zelených ploch u podél komunikace vedoucí od ul U 

rybářských stavů po ul. U dětského domova. 

 Členové komise požadují, aby se definitivně dořešila údržba výše uvedených ploch. 

Tedy pravidelné pletí zarostlého ostrůvku u kruhové křižovatky u BAUMAXU, kdy 



 

 

tato plocha je opětovně zarostlá zelení do výšky ½ metru. Dle členů komise nebudí 

zarostlá kruhová křižovatka dobrý dojem, neboť se jedná o frekventovaný prostor- 

sjezd z estakády do centra města. Komise navrhuje i možnost, aby město jednalo 

např. s firmou BAUMAX, která by provedla v rámci své reklamy výsadbu tohoto 

prostoru i následnou údržbu. 

 Členové komise požadují, aby zelené plochy podél komunikace vedoucí od ul U 

rybářských stavů po ul. U dětského domova, které jsou ve vlastnictví města, byly 

zařazeny mezi plochy, které se budou pravidelně udržovat. Letos opětovně nastala 

situace, kdy plochy nebyly posečeny a vzhledem k tomu, že komunikace je úzká a 

frekventovaná, situace pro pěší i vozidla byla nebezpečná.  

 

V. Nová záležitost 

 

Nové záležitosti nebyly projednávány. 

 

VI. Program příští schůze 

 

Projednání došlé pošty. 

 

 VII. Ukončení 

 
Schůzka byla ukončena. Další schůzka se bude konat dne  8.9. 2015 v 18.00 hod.  
v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová   
 

 


