
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16  NOVÝ SVĚT 

 

Zápis ze schůzky ze dne 12.6.2018 

 

 

 
I. Zahájení 

 

KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 12. června 2018 

v klubu seniorů v suterénu bytového domu Přichystalova 70, Olomouc. Komise nebyla 

usnášeníschopná po celou dobu jednání. 

 

II. Prezence 

 

Přítomny byly následující osoby: Ing. Bc. Marcela Buiglová ( předsedkyně)  

                                                             Ing. Břetislav Kvapil         

                                                                    Lenka Maršálová Doleželová                                                                                                                                                                                                      

                                                                   Tomáš Pavlůsek 

 

Nepřítomni:                                               Vladimír Kauer 

                                                                  Pavel Mulák   

                                                           Mgr. Isabela Pospíšilová 

                                                          Ing.  Monika Orel 

                                                            

 

 

Hosté: zástupce Policie ČR a městské policie Olomouc 

 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 

Na jednání nebyl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 15.5. 2018, komise nebyla 

usnášeníschopná po celou dobu jednání.                                                           

 

IV. Projednávaná problematika 

 

Na jednání komise se dostavila vlastnice rodinného domu Ručilova 6 se žádostí o posečení 

vzrostlé trávy na pozemku parc.č. 78/1 k.ú. Nový Svět. Jedná se o pozemek kolem stávajících 

panelových domů, který je v soukromém vlastnictví. Vzhledem k této skutečnosti  členové 

komise žádají odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, aby vlastníky pozemku 

vyzvalo k posečení trávy. 

  
Členové komise požádali zástupce městské policie Olomouc o kontrolu osob s pejsky, kteří je 

pouštějí volně po veřejném prostranství.   

 

Členové komise žádají statutární město Olomouc jako vlastníka pozemků parc. č. 697,  

710/36, 842/9 a 842/10  vše v k.ú. Hodolany o jejich údržbu. Jedná se osečení trávy na části  

pozemku  parc. č. 697 v  k.ú. Hodolany směr od kruhového objezdu u Teplárny ke garážím 



Policie ČR. Tato část pozemku se několik let neseče. Dále o vytrhání plevele uvnitř 

kruhového objezdu u Baumaxu pozemky parc. č. 710/36, 842/9 a 842/10  vše v k.ú. 

Hodolany. 

 

V. Nové požadavky 

 

Vzhledem k tomu, že komise nebyla usnášeníschopná po celou dobu jednání, nebyly na 

jednání hlasovány požadavky majetkoprávního odboru Magistrátu města Olomouce.  

 

 

VI. Závěr 

 

Schůzka byla ukončena v 18:30 hod.  

 

VII. Místo a čas příští schůze 

 

Další schůzka se bude konat dne  10. července 2018 v 18:00 hod. v klubu seniorů v suterénu 

bytového domu Přichystalova 70, Olomouc.  

 

VIII. Podpis zpracovatel + předsedy 

 

 

 

 

 


