
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 8.1. 2013 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  8.1. 2013 
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  
                                                                     Ivanka  Weinertová  
                                                  
                                                                                                                 

Hosté:  2 obyvatelé městské části Nový Svět, zástupci městské policie Olomouc   
   Nepřítomni: RNDr. Jiří  Holinka, PhD., Ing. Monika Holečková,                                                         

Mgr. Isabela Pospíšilová 
  

 
                                                                                                                  
  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 obyvatelé městské části Nový Svět požádali, prostřednictvím komise městské 
části, o provedení rekonstrukce kanalizace v ul. Kanadské. Dle jejich sdělení je kanalizace 
nefunkční. Dochází k jejímu ucpávání. Středomoravská vodárenská a.s. provádí pouze její 
vyčištění, což neřeší daný problém. Komise žádá statutární město Olomouc o prověření 
situace a zajištění nápravy. Dále přítomní hosté žádají odbor dopravy MMOl o prověření 
kvality provedeného asfaltového povrchu komunikace, která byla prováděna v rámci stavby - 
vybudování 2 autobusových zastávek v ul. Holické a to v místě křižovatky s ul. Babičkova. 
V tomto místě je propadlý povrch a drží se zde v  případě dešťů voda. Dalším požadavkem je 
provádění pravidelných kontrol řidičů kamionů městskou policií a policií ČR, kteří parkují  
svá vozidla v ul. Babičkova – spojnice ul. Babičkova a ul. Holická. Řidiči kamionů na této 
spojnici nepřetržitě parkují svá vozidla, zasahují do profilu komunikace a znemožňují 
bezpečný výjezd vozidel z této spojnice na hlavní komunikaci ul. Babičkova.  
 
 



 

 

V. Nová záležitost 
Nebyla projednávána.     
  

VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 

  VII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v 18.30 hod. Další schůzka se bude konat dne  12.2. 2013 
v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová   
 


