KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 NOVÝ SVĚT
Zápis ze schůzky ze dne 9.4. 2019
I. Zahájení
KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 9.dubna 2019
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
Mgr. Isabela Pospíšilová
Mgr. Veronika Šindelářová
Mgr. Petr Tilkeridis
Nepřítomni: Bc.Jan Balcárek, Tomáš Pavlůsek ( omluvena), Ondřej Skopal, Jiří Václavský (
omluven)
Hosté: zástupce policie ČR.
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 12.3.2019, komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.
IV. Projednávaná problematika
Předsedkyně komise seznámila přítomné s odpovědí dopravního specialisty MHD MMOL ve
věci úpravy jízdních řádů autobusových linek č. 13 a 22. Členové komise se shodli, že jejich
požadavkem i podatele změn, aby mezi linkou č. 13 a 22 byly větší časové odstupy a tyto
linky nejezdily za sebou po 5-ti minutách a tím by vyplnily obslužnost Nového světa
v kratších časových intervalech. Tedy, aby nejezdily např. v 14:15 hod. a 14:20 hod a
následně za 45 minut, aby tedy spoje nejezdily za sebou v rozmezí 5ti minut, ale např. linka
č. 22 ve 14:15 hod., linka č. 13 v 14:35 hod. a linka č. 22 ve 14:55 hod.
V měsíci březnu 2019 došlo v ul. Rybářská ke kácení vzrostlých stromů. Práce byly
provedeny na pozemku SŽDC. Po provedeném kácení došlo k obnažení nefunkčního
struskovou Veolie Energie ČR, a.s.. Struskovou je ve velmi špatném stavebně technickém
stavu, kdy jeho nadzemní část místy chybí a v místě zůstaly pouze vysoké patky. V případě
pohybu dětí na této stavbě hrozí jejich úraz. Struskovod je vodním dílem a stavebně patří do
kompetence MMOL žp, oddělení vodního hospodářství.. Komise se obrací na statutární město
Olomouc se žádostí o prověření jeho stavebně technického stavu příslušným oddělením
MMOL a případným jeho zabezpečením nebo odstraněním.

VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 19: 00 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat dne 14.5. 2019 v 18:00 hod. v klubu seniorů v suterénu bytového
domu Přichystalova 70, Olomouc.
VIII. Podpis zpracovatel + předsedy
Zápis zpracovala předsedkyně KMČ č. 16 Ing. Bc. Marcela Buiglová.

