KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 11.2. 2014
I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 11.2. 2014
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
Ing. Břetislav Kvapil
Tomáš Pavlůsek
Ivanka Weinertová

Hosté: zástupce městské policie Olomouc a zástupce policie ČR, 5 občanů městské části
Nový Svět ( p. Nováková, p. Čechovský…)
Nepřítomni: 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 z řad občanů městské části Nový Svět vznesli při jednání komise následující
požadavky:
• Pan Čechovský požaduje opravení části komunikace v ul. Sudova včetně zajištění
řádného odvádění dešťových vod, a to konkrétně před domem Sudova 21. Důvodem
je skutečnost, že před tímto domem se shromažďuje dešťová voda a to jednak
z důvodu absence dešťových vpustí a dále i z důvodů nefunkčnosti stávajících
dešťových vpustí. Další příčinou je zřizování zpevněných vjezdů ke stávajícím
nemovitostem. Současně žádá o prověření legálnosti těchto vjezdů.
• Dále p. Čechovský spolu s ostatními hosty žádá o zajištění sběru odpadků nejenom
v ul. Přichystalova, ale i v ostatních ulicích městské části Nový Svět včetně provedení
vyčištění zelených ploch určených pro venčení psů od psích exkrementů.
• Paní Nováková s ostatními hosty požaduje úpravu trasy autobusu MHD č.13 a to
tak, aby autobus zajížděl až k supermarketu Kaufland, kde je již zřízena zastávka
MHD. Jako důvod uvádí, lepší dostupnost tohoto supermarketu pro seniory

z lokality Nový Svět. V této lokalitě jsou mimo jiné i domy s pečovatelskou službou.
Pan Čechovský informoval přítomné o záměru Sokola Nový Svět vybudovat v areálu nově
zrekonstruovaných hřišť na Novém Světě ( ul. Přichystalova) dětské hřiště. Všichni přítomní
členové komise tento záměr podpořili a to z důvodu toho, že v lokalitě je pouze jedno hřiště
pro menší děti ( pískoviště, houpačka a průlezka). Dětské hřiště v této lokalitě je nutné,
neboť díky nové výstavbě zejména rodinných domů, zde žije mnoho mladých rodin s dětmi.
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. března
2014 v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová

