
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze schůzky ze dne 14.6. 2016 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 14.června 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  
                                                               Mgr. Isabela Pospíšilová                                                                      
 
Nepřítomni: Ing. Monika Orel,  Pavel Mulák, Tomáš Pavlůsek 
                                                
Hosté:  zástupce městské policie Olomouc  

                                                                                                              
III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 
Byl schválen zápis ze schůzky konané dne 10.5. 2016, komise byla usnášení schopná po 
celou dobu jednání. 

 

IV. Otevřené body 

 

Členové komise na svém jednání dne 10.5.2016 odsouhlasili pomoc na pilotním projektu 

statutárního města Olomouc - rozmístění nádob na separaci papíru a plastů v rodinné 

zástavbě ( průzkum u občanů). Na základě podkladů zaslaných oddělením odpadového 

hospodářství, odboru životního prostředí, MMOL předsedkyni KMČ, která tyto následně 

předala jednotlivým členům KMČ, se členové na dnešním jednání dohodli, že pomohou při 

distribuci informačních letáků s tím, že případní zájemci o sběrné nádoby se již budou se 

svými požadavky obracet na výše uvedený odbor. 

 

Předsedkyně komise informovala přítomné o pozvánce odboru koncepce a rozvoje MMOL na 

jednání ve věci zpracování studie- Obnova dětských hřišŤ a sportovišŤ na rok 2017. V naší 

městské části se jedná o prostor na ul Ručilova. Jednání se uskuteční 21.6.  ve 14:00 hod. 

na MMOL. Za komisi se jednání zúčastní předsedkyně KMČ. 

 

Předsedkyně komise informovala přítomné o pravidelném setkání jubilantů bydlících 

v městské části Nový Svět, které se v letošním roce  uskuteční opětovně na radnici, ale v 

 měsíci září.  

 



 

 

Zástupce městské policie upozornil na nebezpečné větve stromu zasahující do profilu nové 

cyklostezky v ul.  Holická. Předsedkyně informovala přítomné, že již dala podnět na ořez 

větví na oddělení péče o zeleň, odboru životního prostředí MMOL.  

 

V. Nová záležitost 

Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, oddělení evidence majetku požádalo 

přípisem ze dne 13.5.2016 pod č.j. SMOL/108330/2016/OMAJ/MR/Ind o sdělení 

stanoviska k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce a to : 

pozemku parc.č. 1062/66 ostatní plocha o výměře 127 m2 v k.ú. Hodolany, obec 

Olomouc. 

Společnost TOS Olomouc, s.r.o. žádá na základě výzvy odboru majetkoprávního o pronájem  

předmětného pozemku. Předmětný pozemek je oplocen, na části jsou umístěny stojany na 

kola pro zaměstnance společnosti. Pozemek, dle sdělení žadatele, není využíván 

k ekonomické činnosti. 

 

Všichni přítomni členové komise souhlasí s pronájmem. 

 

 

  

 Program příští schůze 

 

Projednání došlé pošty. 

 

 VII. Ukončení 

 

Schůzka byla ukončena v 19:00 hod.  Další schůzka se bude konat dne  12.7. 2016  v 

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


