KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 10.9. 2013
I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 13.9. 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
RNDr. Jiří Holinka, PhD,
Ing. Břetislav Kvapil
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ivanka Weinertová

Hosté: náměstek primátora města Olomouce RNDr. Ladislav Šnevajs, zástupci městské
policie Olomouc a policie ČR
Nepřítomni: 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

Přítomní zástupci městské a republikové policie byli požádání o kontrolu osob popíjejících
alkohol na veřejném prostranství a to zejména v ul. Přichystalova v místech u kapličky a u
obchodu s potravinami „Konzum“.
Členové komise byli požádání majitelkou obchodu s potravinami v ul. Přichystalova
„Konzum“ o pomoc ve věci posedávání bezdomovce v okolí obchodu. Jedná se o
bezdomovce, který bydlel v ul. Nálevkova a je ve špatném zdravotním stavu. Předsedkyně
komise projedná na sociálním odboru MMOL možnosti řešení tohoto problému.
Na jednání komise se dostavil náměstek primátora města Olomouce RNDr. Ladislav
Šnevajs, který přítomné informoval o možnostech využití prostor základní školy.
Předsedkyně komise informovala přítomné o realizaci opravy části chodníku v ul. Ručilova

a ul. Holická do konce letošního roku.
Předsedkyně komise informovala přítomné o návrhu odboru životního prostředí MMOl
vybudovat u objektu prodejny potravin „Prejza“ zpevněnou plochu pro umístění kontejnerů
na tříděný odpad a kontejneru na textil. Současně přítomné požádala o nalezení vhodnějšího
stanoviště pro umístění kontejneru na textil, než je nyní, a to do doby než bude vybudováno
nové stanoviště. Nyní je tento kontejner umístěn uprostřed ul. Přichystalova na zel.ploše
v prostoru, kde se otáčí autobusy MHD a nelze zde zaparkovat. Bude dořešeno na příštím
jednání komise.
Předsedkyně komise přednesla návrh na rozšíření počtu členů komise z řad místních
občanů. Navrhla pana Pavlůska Tomáše bytem Ručilova 9, Olomouc. Všichni přítomní
členové komise s návrhem souhlasili.
V.

Nová záležitost

Členové komise byli seznámeni s novou poštou:

•
SMOl, odbor životního prostředí povolil opatřením ze dne 24.7. 2013 pod č.j.
SMOl/ŽP/55/2253/2013/Jar zábor veřejného prostranstvím ( zeleně) na pozemku parc.č.
1963/1 k.ú. Holice u Olomouce v rozsahu 17m2 v ul. Šlechtitelů od 23.7 do 30.7. 2013
z důvodu pokládky telekomunikačních kabelů.
VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 19:00 hod. Další schůzka se bude konat dne 8.10. 2013 v
18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová

