KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 12.5. 2015

I. Zahájení
KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 12. května 2015
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),
Ing.Monika Holečková,
Vladimír Kauer
Lenka Maršálová Doležalová
Tomáš Pavlůsek
Mgr. Isabela Pospíšilová
Nepřítomni: Ing.Břetislav Kvapil, Pavel Mulák
Hosté: zástupce městské policie, občané z městské části Nový Svět – ul. Sudova
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Zápis byl schválen, komise byla usnášení schopná po celou dobu jednání.
IV. Otevřené body
Na jednání komise se dostavil zástup České pošty a.s. Ing. Aleš Skyva, který přítomné
informoval o možnosti změny ukládací pošty ( z pošty u hlavního vlakového nádraží ul
Jeremenkova na poštu v obchodním centru Šatovka ). Přítomní hosté a členové komise
vysvětlili zástupci pošty, že změna není vhodná a to s ohledem na starší občany bydlící
v lokalitě ( domy pro seniory , které se nacházejí na ul. Přichystalova). Autobusové spojení je
pro starší občany výhodnější směrem k hlavnímu vlakovému nádraží, kdy současně
občané využívají tímto směrem i nákupní objekt Kaufland.
Přítomni hosté - občané z městské části Nový Svět – ul. Sudova požádali komisi o prověření
jejich požadavku, který vznesli na jednání komise dne 10.3. 2015, a který se týkal osazení
značky zákaz zastavení nebo stání na jedné straně komunikace v ul. Sudova.
Opětovně na jednání komise probíhala diskuze s přítomnými občany na téma Územní plán
Olomouc a Územní studie Nový Svět Holická- Sudova, jako reakce na dopis, který obdrželi
od odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce k této problematice.

Předsedkyně komise informovala přítomné o zadání oprav chodníků v ul. Sudova a Ručilova
Technickým službám Olomouc a.s.
V. Nová záležitost
Žádné nové záležitosti nebyly projednávány.
VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Schůzka byla ukončena. Další schůzka se bude konat dne 9.6.. 2015 v 18.00 hod.
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová

