
   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 11.1. 2011 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  11.1. 2011 
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 
                                                               Ivanka  Weinertová  
 
   Nepřítomni: Lubomír Faltynek, Ing. Břetislav Kvapil  
   Omluveni: Mgr. Isabela Pospíšilová  

Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, p. Miler, p. Vašiček, p. Mokrovics 
                                                                                                               
  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 vystoupil p. Miler  s opětovným požadavkem umístění značky obytná zóna na 
konci ul. Přichystalova. Komise p. Milerovi doporučila, by tuto záležitost projednal 
individuelně na odboru dopravy Magistrátu města Olomouce. Dále na jednání vystoupili p. 
Vašiček a p. Mokrovics s dotazem, jak byly vyřešena jejich připomínky vznesené na 
říjnovém jednání komise. Připomínky se týkaly odstranění nedodělků v ul. Kanadská, které  
vznikly při rekonstrukci ul. Přichystalova. K této věci vedoucí odboru investic sdělil, že 
stavba rekonstrukce komunikace Přichystalova je již předaná a další připomínky již nelze 
uplatňovat. Předsedkyně doporučila přítomným, aby věc řešili osobně na odboru investic.   
 
Nová záležitost 
 
Předsedkyně komise seznámila přítomné s  požadavkem odboru dopravy na předložení 
návrhů na opravy komunikací, které by se měly uskutečnit v roce 2011. Přítomní členové  
komise odsouhlasili opravu chodníku v ul Kanadská a Pittsburská. Tento požadavek předá 
předsedkyně příslušnému odboru. 
 
V prosinci loňského roku vznesl občan bydlící na ul. Sudova e-mailovou cestou požadavek 
na provedení řádné kontroly stromů v ul. Sudova, která by se zaměřila na jejich zdravotní 
stav a současně vznesl požadavek na vykácení vzrostlých stromů a následné osazení stromy  
menšími. Předsedkyně  komise předá tyto požadavky na odbor životního prostředí oddělení 



péče o zeleň.  
 
Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem na rozšíření mateřské školy do 2.N.P. stávající 
budovy a to z důvodu nedostatku míst ve školce. V současné době jsou ve stávající budově 
nevyužité prostory, které by mohly být efektivně využity a současně by se i částečně 
uspokojila poptávka po místech ve školce. Přítomní členové komise s tímto návrhem 
souhlasili a současně pověřili předsedkyni komise  a člena komise Mgr. D. Dohnala , aby ve 
věci jednali. 

 

VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 

  VII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v 19.00 hod. Další schůzka se bude konat dne  8.2. 2011 
v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová   


