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

Zápis ze sch�zky ze dne 8.4. 2008 
 

I. Zahájení 
 

KM� �. 16 - Nový Sv�t  se sešla na pravidelné sch�zce v 18.00 hod., dne  8.4. 2008 
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 
                                                       Ing. B�etislav Kvapil 
:                                                              Stanislav Pazderka 
                                                      Mgr. Isabela Pospíšilová 
                                                               Ivanka  Weinertová  
 
                                          
Nep�ítomni:                                            David Dohnal 
                                                                Josef Kova�ík 
 
                                                                                         
                                                  
  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 
a) P�edsedkyn� KM� informovala �leny KM� o podané žádosti na odbor dopravy MmOl o 

umíst�ní 2 ks dopravních zna�ek – zákaz stání na ul. Babi�kova a to z d�vodu 
parkování kamion� na této ulici. 

b) P�edsedkyn� KM� informovala �leny KM� o podané žádosti na statutární m�sto 
Olomouc a to ve v�ci koncep�ního �ešení nepo�ádku u domu P�ichystalova 70 a o 
podané žádosti na odbor životního prost�edí MmOl ve v�ci odklizení �erných skládek 
podél komunikace Rybá�ská k ul. U rybá�ských stav�. 

c) P�edsedkyn� KM� informovala �leny KM� o skute�nosti, že dle sd�lení Moravské 
vodárenské, a.s., díra v asfaltové vozovce v ul. P�ichystalova – p�ed konzumem nebyla 
zp�sobena žádnou jejich �inností. Vzhledem k této skute�nosti se p�edsedkyn� KM� 
obrátí na správce komunikace – Technické služby m�sta Olomouce, a.s. o její 
odstran�ní. 

d) Komise se na svém jednání zabývala problematikou konzumace alkoholických nápoj� 



na ve�ejném prostranství a to konkrétn� p�ed obchodem s  potravinami „ Prejza“ na ul. 
P�ichystalova. V souvislosti s touto problematikou se všichni p�ítomní �lenové komise 
shodli, že je nutné tuto v�c �ešit koncep�n� na území celého m�sta, a proto navrhují, 
aby komise iniciovala vydání obecn� závazné vyhlášky, která by zakazovala konzumaci 
alkoholických nápoj� na ve�ejném prostranství. Nejproblemati�t�jšími místy v m�stské 
�ásti Nový Sv�t jsou: ul P�ichystalova - p�ed Konzumem a p�ed potravinami „ Prejza“. 

 
V. Nová záležitost 
 
�lenové komise byli seznámeni s novou poštou: 

a) Statutární m�sto Olomouc, odbor životního prost�edí, odd�lení pé�e o zele� zaslalo pod 
�.j. SmOl/ŽP/55/5015/2008/Jar ze dne 31.3. 2008 dohodu o povolení zvláštního 
užívání ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce na pozemcích parc.�. 560/3, 560/2, 
560/4, 603/9 v k.ú. Hodolany  v ul. Tovární z d�vodu pokládky nového kabelu VN pro 
novou trafostanici a to od 11.3. 2008 do 18.3. 2008. 

b) Statutární m�sto Olomouc, odbor životního prost�edí, odd�lení pé�e o zele� zaslalo  pod 
�.j. SmOl/ŽP/55/6194/2008/Jar ze dne 31.3. 2008 dohodu o povolení zvláštního 
užívání ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce na pozemcích v k.ú. Hodolany  v ul. 
Babi�kova ( od Babi�kova �.or.8 po areál KOVOŠROTU z d�vodu pokládky telefonních 
kabel� a to od 7.4. 2008 do 16.4. 2008. 

c) Magistrát m�sta Olomouce, odbor stavební, odd�lení výkonu státní správy v doprav� 
zaslalo rozhodnutí – zvláštní užívání místní komunikace ( chodníku) v ul. Tovární z 
d�vodu pokládky kabelu VN ( od 11.3.–18.3. 2008 ) ze dne 6.3. 2008 pod �.j. 
SmOl/OPK/79/851/2008/Nan. 

    
VI. Úkoly 

a) P�edsedkyn� KM� požádá  Technické služby m�sta Olomouce a.s. o instalaci 
chyb�jícího kontejneru na t�íd�ný odpad u obchodu s potravinami „Prejza“, o instalaci 
vnit�ního koše u d�tského h�išt� u domu Ru�ilova 16 a dále prov��í na majetkoprávním 
odboru MmOl, kdy dojde k odstran�ní stánku umíst�ného p�ed obchodem 
s potravinami „Prejza“. 

 
VII. Program p�íští sch�ze 

Projednání došlé pošty a kontrola pln�ní úkol�. 
 
  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  13.5.  2008, v místnosti v budov� základní školy  P�ichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvo�il a schválil:  Ing. Bc. Marcela Buiglová   


