KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 NOVÝ SVĚT
Zápis ze schůzky ze dne 11.9. 2018

I. Zahájení
KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 11. září 2018 v klubu
seniorů v suterénu bytového domu Přichystalova 70, Olomouc. Komise byla usnášeníschopná
po celou dobu jednání.
II. Prezence
Přítomny byly následující osoby: Ing. Bc. Marcela Buiglová ( předsedkyně)
:
Vladimír Kauer
Ing. Břetislav Kvapil
Lenka Maršálová Doleželová
Tomáš Pavlůsek
Mgr. Isabela Pospíšilová
Nepřítomni :

Pavel Mulák

Hosté: zástupce Policie ČR, zástupce městské policie
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 14.8. 2018, komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.
IV. Projednávaná problematika
Předsedkyně komise informovala přítomné, že předložila návrh na investice na rok 2018 a to,
tak jak bylo odsouhlaseno na jednání komise dne 14.8.2018. Jedná se o dva investiční záměry
na zpracování projektové dokumentace a to chodník pro pěší podél stávající komunikace od ul
Rybářská k ul. U rybářských stavů ( v roce 2018 se nechala zpracovat studie, kterou zadával
odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce) a oživení Holického lesa – dětské a
workout hřiště, in-line stezky. K tomuto požadavku se přidáváme společně s KMČ Holice.
Na dětském hřišti ( pozemek parc.č. 215 k.ú. Nový Svět u Olomouce) za bytovým domem
Ručilova 7 chybí houpačka. KMČ žádá odbor životního prostředí MMOL o její doplnění a
současně i kontrolu hracích prvků.
Na základě dřívějších požadavků obyvatel domu Přichystalova 70, KMČ č. 16 žádá o osazení
zábradlí u zadního bezbariérového vstupu do domu. Dům je ve vlastnictví Správy nemovitostí

Olomouc a.s.. Zábradlí je nutné osadit z důvodu bezpečného vstupu do domu a to zejména
v zimních měsících ( chodník není v rovině, ale ve spádu k domu).

V. Nové požadavky
Nebyly řešeny
VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 18:30 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat dne 9.10. 2018 v 18:00 hod. v klubu seniorů v suterénu
bytového domu Přichystalova 70, Olomouc.
VIII. Podpis zpracovatel + předsedy

