KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 NOVÝ SVĚT
Zápis ze schůzky ze dne 10.9. 2019
I. Zahájení
KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 10.září 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,
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ondřej Skopal
Mgr. Veronika Šindelářová
Mgr. Petr Tilkeridis
Nepřítomni: Vladimír Kauer, , Jiří Václavský
Hosté: zástupce městské policie Olomouc a policie ČR
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 13.8. 2019, komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.
IV. Projednávaná problematika
Předsedkyně komise informovala přítomné o:
- přípravě Novosvětských listů, které by měly být vydány během října 2019.
V Novosvětských listech budou mimo jiné i rozhovory se dvěmi členy komise.
- chystané obecně závazné vyhlášce řešící zkrácený noční klid. V této věci byl
kontaktován p. Čechovský, aby nahlásil akce, které se budou konat v roce 2020
překračující 22:00 hod.
- setkání RMO s KMČ v městských částech, které by se mělo uskutečnit ve III. Q 2020
společně s komisí městské části Holic.
Na základě požadavků komise městské části začala předlažba chodníku v ul. Sudova.
Po několika urgencích byl proveden úklid spadlého topolu v ul. Přichystalova. KMČ žádá o
odstranění uschlých bříz v ul. Přichystalova ( již bylo několikrát požadováno) a dále o revizi
topolů na ul. Přichystalova a dalších stromů za domem Přichystalova 70. Požadavek na
statutární město Olomouc.

KMČ žádá o úklid kolem laviček a prostor u kontejnerů na tříděný odpad u obchodu
s potravinami Prejza – ul. Přichystalova a dále o sečení trávníku pozemek parc. č. 735/5 k.ú.
Hodolany ( křižovatka ulic Přichystalova – Rybářská. Požadavek na statutární město
Olomouc.
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 8.10. 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.

