KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 8.3. 2011
I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 8.3. 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
Ing. Břetislav Kvapil
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ivanka Weinertová
Nepřítomni: Lubomír Faltynek
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, 5 občanů městské části Nový svět
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
Přítomní hosté vznesli na jednání komise následující požadavky a dotazy:
• Za Bytové družstvo VOP Ručilova jeho předseda p. Pavlusek požaduje opravu
kanálových šachet na komunikaci, před jejich domem Ručilova 7, 9, 11 a 13. Tyto
šachty jsou ve špatném stavu, což bylo způsobeno najížděním autobusů MHD a
těžkou technikou v rámci „ Rekonstrukce ul. Přichystalova“, kdy tudy vedla objízdná
trasa. Dále požaduje podrobné informace k projektu Lokální partnerství – šance pro
vyloučené skupiny obyvatel.
• P. Vašiček požaduje odstranění rumiska po stavbě „ Rekonstrukce ul. Přichystalova“na
dvou místech- na rohu ul. Kanadská a Přichystalova a v příkopu na rohu ulic
Kanadská a Nálevkova. Dále požaduje zřízení stání pro kontejner na komunální odpad
jež složí bytovému domu Kanadská 8 a Nálevkova 11. V současné době stojí
kontejnery na komunikaci.
Předsedkyně seznámila přítomné s obsahem e-mailové žádosti p. M. Perhače, kterou
obdržela, ve věci vybudování chodníku v zeleném pásu v ul. Přichystalova ( před lokalitou
nových rod. domů ul. Kolumbova a Vikingská). Komise tento návrh nedoporučila a to z toho
důvodu, že chodník by byl z části umístěn na pozemku soukromého vlastníka, je zde vedení
veřejného osvětlení a telefonu, stání pro tříděný odpad a v neposlední řadě jsou zde
plánovaná parkovací stání ( v rámci „ Rekonstrukce ul. Přichystalova“ zde již byly sklopeny
obrubníky).

Přítomní byli seznámeni s odpovědí ředitele Městské policie Olomouc na e-mail, který
obdržela předsedkyně komise od p. Louna, týkající se zajištění bezpečnosti v lokalitě Nový
svět. Tazateli byla odpověď odeslána elektronickou cestou.
Předsedkyně seznámila přítomné se záměrem statutárního města Olomouc zřídit dětský
koutek při Tovární ulici. Všichni přítomní členové komise s tímto záměrem souhlasili.
Přítomní členové komise byli seznámeni s harmonogramem sběrových sobot – jaro 2011 a to
zejména s termínem týkající se naší lokality. V naší lokalitě je sběrová sobota navržena na
sobotu dne 26.3. 2011 na ul. Přichystalova u obchodu. Dále byli přítomní seznámeni
s dvěmi novými stanovišti pro textil a to:
• u stanoviště tříděných složek Přichystalova 66
• u stanoviště tříděných složek Ručilova.

Nová záležitost
Členové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) MmOl, odbor stavební oddělení výkonu státní správa v dopravě zaslal rozhodnutí ze dne
17.2. 2011 pod č.j. SMOl/OPK/79/395/2011/Nan. - dodatečné povolení zvláštního
užívání komunikace v ul. Tovární ( křižovatka s ul. Holickou) v rozsahu 1,44 m2
z důvodu havárie parovodní přípojky od 7.2. 2011 – do 14.2. 2011.

VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 19.30 hod. Další schůzka se bude konat dne 12.4. 2011
v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová

