KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 12.7. 2016
I. Zahájení
KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 12. července 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

Nepřítomni: Ing. Monika Orel, Tomáš Pavlůsek, Mgr. Isabela Pospíšilová
Hosté: p. Hudec
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Byl schválen zápis ze schůzky konané dne 14.6. 2016, komise byla usnášení schopná po
celou dobu jednání.
IV. Otevřené body
Na jednání komise se dostavil p. Hudec se žádostí o odstranění nevhodně vysázených keřů
růží u mateřské školy Přichystalova 20. Při zaparkování auta nelze z jedné strany auta
vystoupit, neboť výsadba růží tomu zabraňuje.. Pan Hudec žádá, aby komise požádala na
příslušném odboru Magistrátu města Olomouce o odstranění této výsadby.
Pan V. Kauer předal na jednání komise první číslo občasníku „ Novosvětské listy“. Tyto byly
vydány v počtu 50 výtisků. Na jednání bylo dohodnuto, že občasník bude k dispozici u
obvodní lékařky, u zubní lékařky, v hospodách U žida a v Zelené knihovně a na hřišti. Dále
bude k dispozici pro občany na jednáních komise, kde si je mohou vyzvednout. Taktéž je
možné si tento občasník přečíst na webových stránkách statutárního města Olomouce.
Předsedkyně informovala přítomné o konání prvního výrobního výboru, kterého se
zúčastnila, a který se konal v souvislosti se záměrem statutárního města Olomouc na
revitalizaci vybraných dětských hřišť. V naší lokalitě se jedná o dětské hřiště pro starší děti
v ul. Ručilova.

Předsedkyně informovala přítomné o ukončení oprav chodníku v ul. Sudova.
Na jednání komise byla opětovně řešena problematika zarůstajícího kruhového objezdu u
Baumaxu. Komise žádá o jeho odplevelení a definitivní řešení jeho údržby.

V. Nová záležitost
Nebyly projednávány.
Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Schůzka byla ukončena v 19:00 hod. Další schůzka se bude konat dne 9.8. 2016 v 18.00
hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová

