KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 NOVÝ SVĚT
Zápis ze schůzky ze dne 11.2. 2020
I. Zahájení
KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 14. ledna 2020
v klubu seniorů v 1PP. 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
Vladimír Kauer
Ing. Břetislav Kvapil
Lenka Maršálová Doleželová
Tomáš Pavlůsek
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ondřej Skopal
Mgr. Veronika Šindelářová
Mgr. Petr Tilkeridis
Jiří Václavský
Omluveni: zástupci Policie ČR
Hosté: zástupci městské policie Olomouc, občané městské části Nový Svět –, manželé
Kratochvílovi
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 14.1. 2020, komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.
IV. Projednávaná problematika
Na jednání komise se dostavili manželé Kratochvílovi, kteří se obrátili na komisi o pomoc při
řešení problému s parkováním před jejich rodinným domem Sudova 23 (pozemek statutárního
města Olomouc). Na zelené ploše před jejich domem parkují osobní automobily a ničí tento
prostor. S tímto podnětem se obrátili i na odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
MMOL, které se následně obrátilo dopisem ze dne 31.1.2020 na KMČ č. 16 o pomoc
s řešením tohoto problému. KMČ společně s podateli navrhuje, aby odbor městské zeleně a
odpadového hospodářství MMOL zajistil zvednutí obrubníků u přilehlé komunikace a tím by
se znemožnilo najíždět automobilům na zelenou plochu. Požadavek na odbor městské
zeleně a odpadového hospodářství MMOL.
Na jednání komise byl řešen havarijní stav chodníku a komunikace umístěné na pozemku
parc. č. 82/6 k.ú. Nový Svět u Olomouce. Je nutné provést předlažbu chodníku a opravu
komunikace- dosypání výmolů. Po chodníku chodí občané k obvodní lékařce, a to zejména

občané staršího věku, neboť v blízkosti jsou domy s pečovatelskou. Požadavek na odbor
dopravy a územního rozvoje MMOL.
Dále byl na jednání komise řešen podnět jednoho člena komise, a to na odstranění
podpůrných konstrukcí u nově zasazených stromů na břehu řeky Moravy podél ul. U
rybářských stavů směrem k mostu na ul. Velkomoravské. Komise se obrací na odbor
životního prostředí MMOL, zda by nedalo podnět Povodí Moravy ve výše uvedené věci.
Předsedkyně komise přednesla na jednání návrh na spoluorganizování akcí společně
s mateřskou školou Přichystalova.
Spolupořádání akcí s mateřskou školou Přichystalova
1. Divadelní představení v MŠ – Ententýny
2. Divadelní představení v MŠ – Zimní pohádka
3. Dětský masopustní karneval
4. Divadelní představení v MŠ
5. Dětský čarodějnický karneval
6. Planetárium Morava
7. Dětský den
8. Ukázka výcviku dravců
9. Zahradní slavnost
10. Školní výlet na farmu
11. Mikulášská nadílka
12. Vánoční jarmark
Celkem

2.000,- Kč
2 000,- Kč
3 000,- Kč
2 200,- Kč
2 800,- Kč
3 000,- Kč
4 000,- Kč
3 000,- Kč
4 000,- Kč
5 000,- Kč
3 200,- Kč
4 000,- Kč
38 200,- Kč

1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
4/2020
5/2020
6/2020
6/2020
6/2020
6/2020
12/2020
12/2020

Všichni přítomní členové komise odsouhlasili spolupořádání výše uvedených akcí spolu s
mateřskou školou Přichystalova v roce 2020.
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 10.3. 2020 v 18:00 hod. v klubu seniorů v 1.PP. bytového
domu Přichystalova 70, Olomouc.
VIII. Podpis zpracovatel + předsedy
Zápis zpracovala předsedkyně KMČ č. 16 Ing. Bc. Marcela Buiglová.

