KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 11.12. 2012
I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 11.12. 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
Ing. Břetislav Kvapil
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ivanka Weinertová

Hosté: zástupci městské policie Olomouc a Policie ČR
Nepřítomni: RNDr. Jiří Holinka, PhD., Ing. Monika Holečková

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 provedením předlažby všech chodníků, které komise
navrhla k předláždění v roce 2012 ul. Sudova – pouze pravá strana, Holická a vybudováním
zpevněné plochy pro umístění stojanu na kola před pivnicí v ul. Sudova.
Členové komise tímto žádají statutární město Olomouc o prověření užívání rodinného domu
Přichystalova č.or. 17, č.p. 39, část obce Nový Svět v Olomouci. Rodinný dům včetně dvorních
objektů je dlouhodobě užíván k ubytování většího počtu osob.
Jednání KMČ č.16 v roce 2013 bude každé druhé úterý v měsíci v 18:00 v budově základní
školy Přichystalova 20, Olomouc a to v těchto dnech: 8.1. 12.2. 12.3. 9.4. 14.5. 11.6.
9.7. 13.8. 10.9. 8.10 , 12.11. 10.12.

V.

Nová záležitost

Členové komise byli seznámeni s novou poštou:
•

•

SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslalo pod č.j.
SMOl/ŽP/55/4648/2012/Jar ze dne 21.11. 2012 dohodu o povolení zvláštního
užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce v rozsahu 16 m2 v ul. Tovární 15 –
výkopové práce pro odstranění havárie plynovodu od 12.11. do 21.11. 2012.
MMOl, odbor stavební, oddělení výkonu státní správy v dopravě zaslalo pod č.j.
SMOl/OPK/79/4860/2012/Nan ze dne 9.11. 2012 rozhodnutí , kterým povolilo
zvláštní užívání vozovky a chodníku v ul. Technologická x Šlechtitelů v rozsahu
vozovka 12 m2 a chodník 3m2 od 12.11. do 11.12. 2012.

VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 19.00 hod. Další schůzka se bude konat dne 8.1. 2013
v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová

