KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 NOVÝ SVĚT
Zápis ze schůzky ze dne 5.11.2018
I. Zahájení
KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 5. listopadu 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: obyvatelka městské části Nový Svět ( ul. Přichystalova)
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 9.10. 2018, komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.
IV. Projednávaná problematika
Předsedkyně komise informovala přítomné o posledním zasedání komise v současném složení
v pondělí dne 5.11.2018. V měsíci listopadu bude ustanoveno nové složení komise na 4- leté
volební období. Poslední jednání komise v roce 2018 bude v původním termínu a to v úterý
dne 11.12.2018. Dále předsedkyně informovala členy o proběhlém natáčení druhé série
pořadu Jak se žije v Olomouci 2, které je přístupné na webových stránkách statutárního města
Olomouce.
Na jednání komise byla přítomna obyvatelka městské části Nový Svět ( ul. Přichystalova),
která přednesla komisi několik požadavků:
 provedení úklidu kolem laviček u obchodu s potravinami Prejza ul. Přichystalova (
Technické služby města Olomouce a.s.) a současně o kontrolu osob popíjejících
alkohol na těchto lavičkách ( Městská policie Olomouc).
 provedení opravy komunikace u nájezdu na železniční přejezd ul. Rybářská a to z
důvodu výmolu, který zde ohrožuje automobily ( SŽDC, Magistrát města Olomouce
odbor správy městských komunikací).




doplnění hracích prvků na dětském hřišti pro malé děti umístěné na části pozemku
parc. č. 215 k.ú. Nový Svět u Olomouce ( Magistrát města Olomouce, odbor životního
prostředí, oddělení zeleně)
vybudování nových parkovacích míst u bytových domů Přichystalova 46,48,50 a
52,54,56,58,60.

V. Nové požadavky
Nebyly řešeny
VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 18:45 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat dne 11.12. 2018 v 18:00 hod. v klubu seniorů v suterénu
bytového domu Přichystalova 70, Olomouc.
VIII. Podpis zpracovatel + předsedy

