
   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět

Zápis ze schůzky ze dne 13.11. 2012

I. Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  13.11. 2012 
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
                                                        RNDr. Jiří  Holinka, PhD., 
                                                           Ing. Břetislav  Kvapil 
                                                            Mgr. Isabela Pospíšilová
                                                                     Ivanka  Weinertová 
                                                   
                                                                                                                

Hosté: zástupci městské policie Olomouc  a Policie ČR
                                                                                                                 
  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

Předsedkyně seznámila přítomné s chystanou předlažbou chodníku v ul. Holické podél nové  
autobusové zastávky směr z centra, opravou propadu v chodníku u kruhového objezdu u 
Teplárny a s  vybudováním zpevněné plochy pro umístění stojanu na kola před Litovelskou 
pivnicí v ul. Sudova. Tyto akce budou zrealizovány do konce roku 2012.

V. Nová záležitost

Členové komise byli seznámeni s novou poštou:

 SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslalo pod č.j. 
SMOl/ŽP/55/4356/2012/Jar ze dne 24.10. 2012 dohodu o povolení zvláštního 
užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce v rozsahu 88 m2 v ul. Šlechtitelů –
výkopové práce pro uložení kabelu VN od 29.10. do 7.11. 2012.

 SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslalo pod č.j. 
SMOl/ŽP/55/4308/2012/Jar ze dne 5.11. 2012 dohodu o povolení zvláštního 
užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce v rozsahu 15 m2 v ul. Holická u
Baumaxu – prodej vánočních stromků od 3.12. do 24.12. 2012.



 MMOl/odbor stavební, oddělení výkonu státní správy v dopravě zaslalo pod č.j. 
SMOl/OPK/79/4189/2012/Nan ze dne 3.10. 2012 rozhodnutí , kterým povolilo  
zvláštní užívání místní komunikace-chodníku před domem Holická 36 v rozsahu 10
m2 od 4.10. do 17.10. 2012.

 MMOl/odbor stavební, oddělení výkonu státní správy v dopravě zaslalo pod č.j. 
SMOl/OPK/79/4082/2012/Nan ze dne 10.10. 2012 rozhodnutí , kterým povolilo  
zvláštní užívání silnic - silnice č. III/03551 v ul. Holická v rozsahu 947 m2 od 16.10. 
do 1.11. 2012 z důvodu budování autobusových zastávek.

 MMOl/odbor stavební, oddělení výkonu státní správy v dopravě zaslalo pod č.j. 
SMOl/OPK/79/4354/2012/Nan ze dne 17.10. 2012 rozhodnutí , kterým povolilo 
zvláštní užívání místní komunikace ul. Tovární 10 v rozsahu 108 m2 od 10.11. do 
11.11. 2012 z důvodu umístění jeřábu a skládky suti.

      
VI. Program příští schůze

Projednání došlé pošty.

  VII. Ukončení

Předsedkyně ukončila schůzku v 19.00 hod. Další schůzka se bude konat dne  11.12.  
2012 v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc.

      Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová  




