KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 10.3.2015
I. Zahájení
KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 10. března 2015
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise nebyla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
II. Prezence
Přítomny byly následující osoby: Mgr. Isabela Pospíšilová
Ing.Břetislav Kvapil
Tomáš Pavlůsek
Nepřítomni: Ing.Monika Holečková, Vladimír Kauer, Pavel Mulák
Omluveni: Ing.Bc.Marcela Buiglova (předsedkyně), Lenka Maršálová Doležalová
Hosté: zástupce policie ČR pprap. Věra Jaklová, 30 občanů městské části Nový Svět – ul.
Sudova
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Zápis nebyl schválen, neboť komise nebyla usnášení schopná.
IV. Otevřené body
K Policii ČR pan Z. Havrda – opakovaně stojí auta na ulici Sudova u hospody a kult. domu
tak, že se nedá projet větším vozidlem traktorem apod. Bylo by dobré, alespoň na jednu
stranu silnice dát značku zákaz stání nebo zastavení, aby byl průjezd zajištěn.
Paní Kratochvílová, Sudova 23, Olomouc si již v minulém roce stěžovala, že se na vjezdu
k jejímu domu propadá komunikace.. Bylo v zápise KMČ č.16, ale nic se nestal. Díra
ohrožuje bezpečnost.
Dále probíhala diskuze s občany na téma Územní plán Olomouc a Územní studie Nový Svět
Holická- Sudova. Výsledkem diskuze je následující: „Občané ulice Sudova a zároveň majitelé
pozemků mezi ulicí Sudova a Holická , které jsou dotčeny Územní studií Nový Svět HolickáSudova zásadně nesouhlasí s touto studií zanesenou v Územním plánu Olomouc a požadují
vrácení situace zpět k původnímu stavu tak,aby mohli využívat svá vlastnická práva bez
jakýchkoliv omezení.“
V. Nová záležitost
Nové záležitosti nebyly projednávány, neboť komise nebyla usnášení schopná.

VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Schůzka byla ukončena. Další schůzka se bude konat dne 14.4. 2015 v 18.00 hod.
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová

