KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 11.4. 2017
I. Zahájení
KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 11. dubna 2017
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise nebyla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
II. Prezence
Přítomny byly následující osoby: Ing. Bc. Marcela Buiglová ( předsedkyně )
Ing. Břetislav Kvapil
Lenka Maršálová Doleželová
Mgr. Isabela Pospíšilová
Nepřítomni: Vladimír Kauer, Pavel Mulák, Tomáš Pavlůsek, Ing. Monika Orel
Hosté: zástupci městské policie Olomouc a Policie ČR
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Vzhledem k tomu, že komise nebyla usnášeníschopná nebyl schválen zápis ze schůzky
konané dne 14.3. 2017.
IV. Projednávaná problematika
Členové komise městské části Nový Svět byli seznámeni s tím, že v měsíci červnu bude
provedena oprava chodníku u bytového domu Přichystalova 70 a domu pro seniory
Přichystalova 68.
Na jednání komise byla projednán podnět na vybudování nového vjezdu z ul Ručilova do
areálu FLORCENTRA s.r.o., kdy tento vjezd těsně souvisí se stávajícím stanovištěm na
tříděný odpad. Členové komise požadují, aby odbor životního prostředím MMOl, prověřil,
zda nedochází ke kolizi nového vjezdu s tímto stanovištěm.
Členové komise požadují, aby odbor životního prostředí MMOl zajistil přemístění kontejnerů
na tříděný odpad z chodníku u konečné zastávky autobusu ul. Přichystalova, neboť tyto
kontejnery zužují průchod chodníku. Jedná se o exponované místo., kde je pohyb občanů.
Současně chce komise požádat o posunutí kontejneru na textil u obchodu s potravinami
PREJZA a to směrem do zeleně. V současnosti je kontejner umístěn na okraji vozovky.
Předsedkyně komise informovala přítomné členy o chystané akci Pittsburská- rekonstrukce
komunikace. K této akci není ze strany členů připomínek.

Předsedkyně komise informovala přítomné členy o zamítnutí prodeje pozemků parc. č. st.
2403 zastavěná plocha a nádv., v k.ú. Hodolany , obec Olomouc a parc. č. st. 2537 ostatní
plocha, v k.ú. Hodolany , obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouc do
vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. ( pozemky pod trafostanicemi).
Nové požadavky
Viz projednávaná problematika.
VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 18:45 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat dne 9.5.2017 v 18.00 hod. v místnosti v budově základní
školy Přichystalova 20, Olomouc.
VIII. Podpis zpracovatele + předsedy

Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová

