
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze schůzky ze dne 8.3.2016 

 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 8. března 2016 
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení 

schopná po celou dobu jednání. 
 

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

                   Vladimír Kauer 
            Ing. Břetislav Kvapil                 

                                                                        Lenka Maršálová Doležalová  
                                                                        Pavel Mulák   
                                                                       Tomáš Pavlůsek 
                                                                
 
Nepřítomni:  Ing. Monika Orel, Mgr. Isabela Pospíšilová                                                                      
                                                  
Hosté:  zástupce městské policie Olomouca zástupci policie ČR 

                                                                                                              
III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 
Byl schválen zápis ze schůzky konané dne 9.2.2016, komise byla usnášení schopná po 
celou dobu jednání. 

 

IV. Otevřené body 

 

Na jednání komise byla schválena oprava chodníku  v ul Sudova, a to pokračováním 

směrem za Kulturní dům  LOLA.  Tento požadavek bude předán na Technické služby města 

Olomouce a.s. 

 

Pan Kauer předložil  cenovou nabídku firmy  Exa Print – Design s.r.o. na výrobu občasníku 

včetně redakčního zpracování  - 2 x ročně 50 ks . Cena je 14 840,- Kč/ jedno vydání 50 ks. 

Nabídka byla odsouhlasena. 

 

Na jednání byla schválena částka 30 000,- Kč. Na herní prvky na zahradu v mateřské 

školce Přichystalova.  

 

Členové komise projednali návrh zástupce klubu seniorů, jež se schází v prostorách 

bytového domu Přichystalova 70 v Olomouci, na provedení revitalizace prostranství u tohoto 



 

 

domu. Bude předán požadavek na statutární město Olomouc. 

 

Předsedkyně komise prověří, zda došlo k posunu ve věci vyplevelení prostoru uvnitř kruhové 

křižovatky u BAUMAXU  a dále zda došlo ke schválení obnovy dětského hřiště v ul. 

Ručilova. 

 

Předsedkyně komice zašle požadavek na Technické služby města Olomouce a.s. ve věci 

úklidu listí na chodníku na konci ul. Přichystalova. 

 

V. Nová záležitost 

 

Magistrát města Olomouce zaslal  dohodu o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, 

zábory a výkopové práce  ze dne 8.2.2016 pod č.j. SMOl/024171/2016/OZP/PZ/Jar a to ve 

věci umístění reklamních tabulí typu „A“ – Velkomoravská 1x, Holická 2x a Babičkova 1x od 

1.1.2016 do 31.12.2016.   

 

VI. Program příští schůze 

 

Projednání došlé pošty. 

 

 VII. Ukončení 

 

Schůzka byla ukončena v 19:30 hod.  Další schůzka se bude konat dne  12.4.2016  v 

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

 


