
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 14.5. 2013 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 14.5. 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. Monika Holečková 
                                                         Ing. Břetislav  Kvapil  

                                                                    Ivanka  Weinertová  
                                                  
                                                                                                                 

 Hosté: obyvatelé městské části Nový svět  - manželé Milerovi, p. Peňáz, zástupce 
městské  policie Olomouc  

 Nepřítomni: Mgr. Isabela Pospíšilová, RNDr. Jiří  Holinka, PhD,   
 

                                                                                                                  
  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 komise seznámila přítomné o menší komplikaci týkající se opravy chodníku 
v ul. Sudova. Opět byly zjištěny nejasnosti ve věci napojení chodníku u obvod. zdí domů, a 
proto bylo odborem dopravy Magistrátu města Olomouce navrženo nejprve zpracování 
jednoduché proj. dokumentace a následně realizace opravy na základě této proj. 
dokumentace.. Tento návrh byl projednán na dnešním jednání komise, kteří s tímto 
postupem vyslovili souhlas. 
 
Přítomní hosté z řad obyvatel městské části  Nový svět vystoupili na jednání s těmito 
připomínkami: 
 

• Pan Peňáz upozornil na špatný stavebně technický stav objektu po Sovětské armádě 
– přízemní nepodsklepený objekt, který se nachází za objektem potravin na ul 
Přichystalova. Dále upozornil na to, že se v tomto objektu schází lidé bez domova a 
popíjejí zde alkohol. Tento objekt devastují a chodí po okolí na WC. Tímto 



 

 

chováním obtěžují obyvatele přilehlých bytových domů. Žádá o zjednání nápravy. 

• Manželé Milerovi žádají o osazení informační tabule na konci ul. Přichystalova 
v místě odbočky na ul. Rybářskou, která by měla informovat občany o tom, že 
v tomto prostoru není výběhová zóna pro psy. Dále žádají, aby v tomto prostoru 
byly  umístěny  koše na psí exkrementy.  

• Manželé Milerovi žádají o: 
– prověření kolikrát do roka se provádí sečení trávy v lokalitě 
–  kontrolu odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce, zda je proveden 

výchozí řez stromů vysázených na ul. Přichystalova 
– provedení úklidu chodníků – odstranit posyp na chodnících po zimě, listí a 

mulčovací kůru.  
 

V. Nová záležitost 
 

Nebyla projednávána. 
 

VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 

  VII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v 19:00 hod. Další schůzka se bude konat dne  11.6.  
2013 v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová   
 


