
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze schůzky ze dne 8.12 2015 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 8. prosince 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                 
                                                                        Lenka Maršálová Doležalová  
                                                                        Pavel Mulák   
                                                                       Tomáš Pavlůsek 
 
Nepřítomni:  Vladimír Kauer, Ing. Monika Orel, Mgr. Isabela Pospíšilová                                                                      
                                                  
Hosté:  zástupce městské policie Olomouc, zástupce policie ČR       
                                                                                                              
III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 
Byl schválen zápis ze schůzky konané dne 10.11 2015, komise byla usnášení schopná po 
celou dobu jednání. 

 

IV. Otevřené body 

 

Na jednání komise byly schváleny termíny schůzek komise na rok 2016. Schůzky se budou 

konat každé druhé úterý v měsíci od 18:00 hod. v budově základní školy Přichystalova 20, 

Olomouc.  

Termíny schůzek na rok 2016 : 

12. ledna, 9. února, 8. března, 12. dubna, 10. května, 14. června 

12. července,  9. srpna, 13. září, 11. října, 8. listopadu, 13. prosince 

 

Trvá úkol předsedkyně komise prověření na odboru koncepce a rozvoje MMOL možnosti 

realizace nového dětského hřiště v lokalitě. 

 

Na jednání komise se dostavil p. Čechovský a to ve věci žádosti o příspěvek na Mikulášskou 

nadílku konanou v sobotu dne 5.12.2015, kterou pořádal Sokol Nový Svět  ve výši 3 500,- 

Kč. Tento příspěvek byl schválen všemi přítomnými členy komise. Dále pan Čechovský 

předložil komisi plán akcí Sokola Nový Svět na rok 2016, ke kterým by žádal o peněžitý 

příspěvek. Tyto příspěvky budou projednány na příštím jednání komise. 

 

 



 

 

Předsedkyně komise seznámila přítomné s obsahem dopisu, který obdržela dne 8. prosince 

elektronickou cestou od Společenství vlastníků bytových jednotek Přichystalova 1046/52, 

1045/54, 1044/56, 1043/58 a 1042/60 a to ve věci zajištění odtahu dlouhodobě stojícího 

vozidla s SPZ 2M6 7814 před domem Přichystalova 1039/46 a dále o vybudování dětského 

hřiště a nových parkovacích míst u výše citovaného bytového domu. Pozemek, na kterém by 

měly být stavby vybudovány jsou ve vlastnictví  Ministerstva obrany. Tuto žádost předá 

předsedkyně komise statutárnímu městu k projednání. 

 

V. Nová záležitost 

 

Nebyly projednávány. 

 

VI. Program příští schůze 

 

Projednání došlé pošty. 

 

 VII. Ukončení 

 

Schůzka byla ukončena v 19:00 hod.  Další schůzka se bude konat dne  12.1. 2016 v 

18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová   


