KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 14.12. 2011
I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 14.12. 2010
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
II.

Prezence

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

Růžena Čecháková
Mgr.David Dohnal
Ing. Břetislav Kvapil
Stanislav Pazderka
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ivanka Weinertová
Nepřítomni: Lubomír Faltynek
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, p. Kratochvílová
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Předsedkyně přečetla zápis z minulé schůzky. Zápis byl schválen v přečteném znění
všemi přítomnými členy KMČ.
IV.

Otevřené body

Na jednání vystoupila p. Kratochvílová s dotazem, proč komise ve svých zápisech má
požadavek kontroly parkování vozidel na ul. Přichystalova, v úseku od ul. Ručilova po ul.
Boční. Předsedkyně k této problematice uvedla, že důvodem je blokování průjezdu jednoho
jízdního pruhu. Vozidla musí překážky objíždět v protisměrném jízdním pruhu a tím je
narušena plynulost a bezpečnost silničního provozu. Dále bylo sděleno, že se jedná o
protiprávní jednání, neboť není dodržen § 25 odst. 3 zákona č. 465/2006 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ( zákon o silničním provozu) ve
znění pozdějších předpisů - při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro každý směr jízdy, při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Následně se o věci diskutovalo.
Byly projednány termíny konání schůzek KMČ na r. 2011.
Schůzky se budou konat každé druhé úterý v měsíci v 18:00 hod., v budově základní školy,
Přichystalova 20, Olomouc s tím, že v měsíci červenci a srpnu se schůzky konat nebudou.

Termíny: 11.1., 8.2., 8.3., 12.4., 10.5., 14.6., 13.9., 11.10., 8.11., 13.12.
V. Nová záležitost
Členové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) MmOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce – prodej vánočních stromků
ul. Holická, Olomouc – u Baumaxu ( od 3.12. 2010 – do 24.12. 2010) ze dne 22.11.
2010 pod č.j. SmOl/ŽP/55/15340/2010/Jar.
b) MmOl, odbor stavební, oddělení výkonu státní správy v dopravě zaslal rozhodnutí,
kterým povolil zvláštní užívání místní komunikace v ul. Šlechtitelů č.p. 49, Olomouc,
z důvodu provádění výkopových prací spojených s realizací kanalizační přípojky (od
6.11. 2010 – do 7.11. 2010) ze dne 3.11.2010 pod č.j. SMOl/OPK/79/4600/2010/Nan.
c) MmOl, odbor stavební, oddělení výkonu státní správy v dopravě zaslal rozhodnutí,
kterým povolil zvláštní užívání místní komunikace v ul. Šlechtitelů č.p. 49, Olomouc,
z důvodu provádění výkopových prací spojených s realizací kanalizační přípojky (od
6.11. 2010 – do 7.11. 2010) ze dne 4.11.2010 pod č.j. SMOl/OPK/79/4601/2010/Nan.
VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.

VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 19.00 hod. Další schůzka se bude konat dne 11.1. 2011
v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová

