
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze schůzky ze dne 14.2. 2017 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  14. února 2017 
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 Buiglová ( předsedkyně ) 
                                                                       Vladimír Kauer 
                                                                Ing. Břetislav Kvapil                 
                                                                       Lenka Maršálová Doleželová,   
                                                                       Pavel Mulák 
                                                                       Tomáš Pavlůsek,  
        
                                                           
Nepřítomni:  Ing. Monika Orel , Mgr. Isabela Pospíšilová                                             
Hosté: zástupci  městské policie Olomouc a Policie ČR, zástupkyně bytového domu 
Kanadská 8 

                                                                                                              
III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 
Byl schválen zápis ze schůzky konané dne 13.12.2016 a 10.1.2017. 

 

IV. Projednávaná problematika 

 
Přítomni členové KMČ č. 16 požádali zástupce městské policie Olomouc a Policie ČR o 
kontroly vozidel zaměřené na dodržování rychlosti v úseku od mostu přes řeku Moravu ( ul. 
U dětského domova ) po ul. Přichystalova. Důvodem je očekávaný nárůst vozidel v tomto 
úseku, neboť dojde k uzavření části komunikace v ul. Velkomoravské ( oprava mostu od 

20.2 2017 do 30.6.2017). 
 
Zástupkyně bytového domu Kanadská 8 požádala komisi o příspěvek ve výši 17 000,- Kč 
z rozpočtu komise na úpravu vrchní části šachty - shozu na uhlí u cit domu, který je 
umístěn v chodníku v ul. Kanadské. Tento požadavek byl projednán a nebyl schválen.  
 
V rámci jednání komise byly odsouhlaseny příspěvky KMČ č. 16 na činnost  TJ Sokola 
Olomouc Nový Svět pro rok 2017 ve výši 50 000,- Kč. Konkrétně se jedná o následující 
akce pořádané TJ Sokolem Olomouc Nový Svět a KMČ č. 16 Nový Svět. 

 Dětský karneval  sobota 18.2. tělocvična TJ  

 Promítání filmu sobota 29.4. sportovní areál TJ  

 Dětský den sobota 10.6. sportovní areál TJ  

 Konec školního roku  sobota 1.7. sportovní areál TJ  

 Konec prázdnin  sobota 2.9. sportovní areál TJ  

 Promítání filmu sobota 3.9. sportovní areál TJ  



 

 

 Mikulášská nadílka sobota 2.12. tělocvična TJ 

 Nastříkání ledové plochy  na bruslení  sportovní areál TJ ( v případě vhodných 
klimatických podmínek). 

 
Dále byly schváleny příspěvky pro rok 2017 na akce MŠ Přichystalova organizované 
společně s KMČ č. 16 Nov ý Svět  ve výši 23. 700,- Kč. Konkrétně se jedná o následující 
akce: 

 Divadelní představení v MŠ březen, duben a květen. 

 Návštěva ZOO květen. 

 Školní výlet červen. 

 Divadelní představení v MŠ říjen a listopad. 

 Návštěva kina Metropol prosinec. 

 

Komise odsouhlasila další vydání občasníku - Novosvětských listů  a to v měsíci září 2017 a 

současně i částku na jeho vydání ve výši 22 300,- Kč. 

 

Komise na jednání schválila celkem  příspěvky  ve výši 96 000,-  Kč. Zbývá tedy z částky 

130 000,- Kč. vyčleněné pro použití KMČ ( provozní prostředky)  vyčerpat 34 000,- Kč. Tato 

část bude použita na opravy chodníků a komunikací. 

 

Komise městské části Nový Svět požaduje provést opravu chodníku v ul. Tovární a to od 

hlavního vchodu do Teplárny Olomouc ke křižovatce s ulicí Vejdovského. Chodník je 

dlouhodobě v havarijním stavu.  O opravu chodníku bylo požádáno i komisí Nové Hodolany. 

 

V. Nové požadavky 

Viz projednávaná problematika. 

 

 VI. Závěr 

Schůzka byla ukončena v 19:00 hod.   

 

VII. Místo a čas příští schůze 

 

Další schůzka se bude konat dne  14.3. 2017  v 18.00 hod. v místnosti v budově základní 

školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

VIII. Podpis zpracovatele + předsedy 

 

 
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová   


