
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze schůzky ze dne 11.11. 2014 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  11. listopadu 
2014 v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise byla 
usnášení schopná po celou dobu jednání. 

 

II. Prezence 
 

Přítomny byly následující osoby: Ing.Bc.Marcela Buiglova (předsedkyně) 

                                                             Růžena  Čecháková  

                                                         Ing. Břetislav Kvapil 

                                                              Tomáš Pavlůsek  

                                                      Mgr. Isabela Pospíšilová  

                                                             Ivanka  Weinertová  

                                                                                                                
Nepřítomni: Ing. Monika Holečková 

 

Hosté: zástupci městské policie Olomouc a policie ČR 

                                                                                                                  
  III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 
Předsedkyně přečetla zápis z minulé schůzky. Zápis byl schválen.   
 

IV. Otevřené body 

Předsedkyně komise se obrátila na přítomné členy komise s dotazem, zda budou chtít 

pokračovat v práci člena komise i v dalším volebním období. V práci chtějí pokračovat: 

   Ing.Bc.Marcela Buiglova 

   Ing. Břetislav Kvapil 

          Tomáš Pavlůsek  

   Mgr. Isabela Pospíšilová  

 

Práci v komisi chtějí ukončit: 

  Růžena  Čecháková  

Ivanka  Weinertová  

 

Paní Ing. Monika Holečková nebyla přítomna. 

 
Pan Pavlůsek - člen komise upozornil na nutnost opravit některé prvky na dětském hřišti za 
bytovým domem Ručilova 7-13, pozemek parc. č. 215 k.ú. Nový Svět u Olomouce. Prvky 
jsou v havarijním stavu. 
 
Členové komise se na jednání dále shodli, že je nutné provést revitalizaci dětského hřiště 
umístěného za bytovými domy Přichystalova 71 a 71A na pozemku parc. č. 78/4 k.ú. Holice 
u Olomouce. Toto hřiště je již značně dožité a neplní řádnou funkci. Prvky na dětském hřišti 



 

 

jsou zastaralé a rozbité. V současné době je tedy funkční pouze 1 dětské hřiště, které, jak je 
uvedeno výše není v dobrém technickém stavu, což nestačí požadavkům.  

 

Nová záležitost 
Nebyly projednávány žádné nové záležitosti. 

 
VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 

  VII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v 18:45 hod. Další schůzka se bude konat dne  9.12.. 2014 
v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová   
 

 


