
          KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 16 Nový sv�t 

Zápis ze sch�zky ze dne 9.10. 2007 
 

I. Zahájení 
 

KM� �. 16 - Nový Sv�t  se sešla na pravidelné sch�zce v 18.00 hod., dne  9.10. 2007 
v místnosti v budov� základní školy P�ichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení 
schopná po celou dobu jednání. 

 
II. Prezence 
 

P�edsedkyn� zahájila sch�zku.  
P�ítomny byly následující osoby:  

                                                       Ing. Bc.Marcela Buiglova ( p�edsedkyn�) 
                                                               R�žena �echáková 
                                                               Lubomír Faltýnek 
                                                               Josef Kova�ík 
                                                        Ing. Petr K�enek 
                                                        Ing. B�etislav Kvapil 
                                                               Stanislav Pazderka 
                                                       Mgr. Izabela Pospíšilová 
                                                               Ivanka  Weinertová  
                         
 Omluveni:                                            David Dohnal 
  
 
III. Schválení zápisu z minulé sch�zky 
 
P�edsedkyn� p�e�etla zápis z minulé sch�zky. Zápis byl schválen v p�e�teném zn�ní 
všemi p�ítomnými �leny KM�.  

 
IV. Otev�ené body 
 
P�edsedkyn� informovala p�ítomné o spln�ní 2 úkol� ze sch�zky ze dne 11.9. 2007 - 
požádala pracovníka Dopravního podniku m�sta Olomouce, a.s. – p. Dostála o instalaci 
jízdních �ád� na zastávkách autobus� v ul. P�ichystalova a dále požádala pracovnici odboru 
dopravy MmOl – Ing. P. Pospíšilovou o opravu �ásti komunikace v ul. Ru�ilova. 
  
V. Nová záležitost 
 
�lenové komise byli seznámeni s novou poštou: 

a) MmOl, odbor životního prost�edí, odd�lení pé�e o zele� zaslal dohodu o povolení 
zvláštního užívání ve�ejné zelen� zábory a výkopové práce – nový kabel VN pro 
NOVOTISK ul. Šlechtitel� ze dne 17.9. 2007 pod �.j. SmOl/ŽP/55/24189/2007/Jar. 

b) P�edsedkyn� informovala p�ítomné �leny KM� o úklidu �erných skládek u �eky Moravy 
a v zahrad� pat�ící statutárnímu m�stu Olomouc. Úklid byl proveden z finan�ních 



prost�edk� KM�. Úklid byl schválen všemi p�ítomnými �leny KM�. Dále byli p�ítomni 
informováni o tom, že odbor žp , odd�lení odpad.hospodá�ství a pé�e o prost�edí písemn� 
požádalo Správu nemovitostí, a.s. o kontrolu a zajišt�ní po�ádku u objektu P�ichystalova 
70. 

c) Technické služby m�sta Olomouce, a.s. zaslala KM� harmonogram prací na m�síc �íjen 
2007 a dále informovala o skute�nosti, že od 1.11. se zahajuje výkon zimní údržby,  bez 
ohledu na klimatické podmínky.Pracovníci r�zných provozoven jsou za�azeni do výkonu 
zimní údržby a pro v�tšinu �inností nastává tzv. “posezónní“ období a proto KM� 
nebudou dostávat  informace o �innosti TS,a.s. 

d) P�edsedkyn� informovala p�ítomné �leny KM� o návrhu nového autobusového jízdního 
�ádu �. 22. a dále o zám�ru DP m�sta Olomouce,a.s. o prodloužení autobus. linky �. 13  
na Nový Sv�t ( p�vodn� hl.n. – Selské nám. ) nov� Nový sv�t – Týne�ek a zp�t. Jízdní �ád 
autobusové linky �. 13, v den konání sch�zky komise, nebyl k dispozici. Vzhledem 
k tomu, že na sch�zce komise nebyl �asový prostor na podrobn�jší seznámení se 
s novým jízdním �ádem autobusové linky �. 22 a  jízdní �ád autobusové linky �. 13 nebyl 
k dispozici, bylo dohodnuto, že p�edsedkyn� zašle elektronicky �len�m komise návrh 
jízdního �ádu autobusové linky �.22 s tím, že  p�ípadné p�ipomínky k tomuto jízdnímu 
�ádu, budou tyto p�ipomínky zaslány p�edsedkyni komise do 18.10. 2007. Jakmile 
p�edsedkyn� obdrží návrh nového jízdního autobusové linky �. 13, ihned ho elektronicky 
rozešle �len�m komise, aby se k n�mu mohli vyjád�it. 

    
VI. Úkoly 

   Nebyly stanoveny. 

VII. Program p�íští sch�ze 

Projednání došlé pošty. 
 
VIII. Ukon�ení 
 

P�edsedkyn� ukon�ila sch�zku v 19.00 hod. P�íští sch�zka se bude konat v 18.00 hod., 
dne 13.11. 2007, v místnosti v budov� základní školy  P�ichystalova 20, Olomouc. 
 
 
Zápis vytvo�il a schválil: Ing. Bc. Marcela Buiglova   


