
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16  NOVÝ SVĚT 

 

Zápis ze schůzky ze dne 13.8. 2019 

 

 
I. Zahájení 

 

KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 13.srpna 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) 

                                                              Bc.Jan Balcárek 

                                                       Ing. Břetislav Kvapil  

                                                   Lenka Maršálová Doleželová 

                                                              Tomáš Pavlůsek,   

                                                             Ondřej Skopal 

                                                     Mgr. Veronika Šindelářová   

                                                     Mgr. Petr Tilkeridis                                                     

                                                                                                                                                                                    

Nepřítomni: Vladimír Kauer, Mgr. Isabela Pospíšilová, Jiří Václavský 

  

Hosté: p. Zmrzlíková, zástupce městské  policie Olomouc a policie ČR 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 

Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 9.7.2019, komise byla 

usnášeníschopná po celou dobu jednání.                                                           

 

IV. Projednávaná problematika 

 

Paní Zmrzlíková, Sudova 31, Olomouc vznesla na jednání komise požadavek, aby statutární 

město Olomouc, jako vlastník komunikace ul. Sudova provedlo místní úpravu této 

komunikace- zajištění parkování vozidel po jedné straně. Komunikace je zaplněna parkujícími 

vozidly po obou stranách. Tímto nevhodným parkování je ztížený průjezd ulicí a parkující 

taktéž nerespektují vjezdy do stávajících garáží. KMČ žádá o prověření možnosti provedení 

místní úpravy.  

 

KMČ žádá odstranění živého plotu z růží u přechodu pro chodce u  školky Přichystalova 20, 

Olomouc, a to z důvodu bezpečnosti chodců zejména dětí, které nejsou za živým plotem pro 

řidiče vozidel vidět. Výsadba je v tomto prostoru nevhodná. 

 

KMČ  urguje odklizení spadlého topolu na ul. Přichystalova.  

 

KMČ žádá vlastníka pozemku parc. č. 727/2 k.ú. Hodolany ( zahrada), kterým je statutární 

město Olomouc o odstranění sloupku z cihel – 400 x 400 mm výška asi 1,6 m směrem do ul. 



Přichystalova. Jedná se o zbytek původního oplocení zahrady. Sloupek je v havarijním stavu a 

hrozí jeho zřícení na kolemjdoucí osoby. 

 

V. Nové požadavky 

 

Nebyly řešeny. 

   

VI. Závěr 

 

Schůzka byla ukončena v 19: 00 hod.  

 

VII. Místo a čas příští schůze 

 

Další schůzka se bude konat dne 10.9.2019 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. 

 


