KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 14.3. 2017
I. Zahájení
KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 14. března 2017
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 Buiglová ( předsedkyně )
Vladimír Kauer
Ing. Břetislav Kvapil
Lenka Maršálová Doleželová,
Pavel Mulák
Tomáš Pavlůsek,
Mgr. Isabela Pospíšilová
Nepřítomni: Ing. Monika Orel
Hosté: zástupci městské policie Olomouc a Policie ČR, občanka městské části Nový Svět (
Sudova ul.)
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Byl schválen zápis ze schůzky konané dne 14.2. 2017.
IV. Projednávaná problematika
Členové komise městské části Nový Svět jednomyslně odsouhlasili opravu chodníku u
bytového domu Přichystalova 70 a domu pro seniory Přichystalova 68. Předsedkyně detaily
dořeší s TS, a.s. Olomouc a odborem správy městských komunikací a MHD MMOL.
Host přítomný na jednání komise se informoval o stavu opravy chodníků v ul. Sudova.
Komise k této věci sdělila, že byl předán, pro letošní rok, požadavek na odbor investic MMOL
na vypracování projektové dokumentace na tuto akci. Projektová dokumentace je nutná pro
vydání stavebního povolení a následnou realizaci. Dále tento host požádal komisi o zajištění
dopravního značení v ul. Sudova ta, aby v rámci této ulice automobily parkovaly pouze po
jedné straně. Nyní automobily parkují po obou stranách a větší automobily nebo traktory
mají problém s projetím. Komise se k tomuto požadavku připojila.
Předsedkyně komise informovala přítomné o postupu majetkoprávního odboru MMOL ve
věci chovu psů na zahrádce umístěné na pozemcích ve vlastnictví města ul. Rybářská (
vyklizení chatky bude předáno exekutorovi).

Dále byl na komisi opětovně projednáván požadavek na vybudování chodníku a veřejného
osvětlení směrem od ul. Rybářské k ul. U dětského domova. Tento požadavek byl vznesen
hostem – občankou městské části Nový Svět, ale i členy komise.
Předsedkyně komise informovala přítomné o rekonstrukce plynovodu včetně plynovod.
přípojek v ul Pittsburská
Nové požadavky
Viz projednávaná problematika.
VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 19:15 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat dne 11.4. 2017 v 18.00 hod. v místnosti v budově základní
školy Přichystalova 20, Olomouc.
VIII. Podpis zpracovatele + předsedy

Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová

