KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 NOVÝ SVĚT
Zápis ze schůzky ze dne 9.6. 2020
I. Zahájení
KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 9.června 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
Ing.Břetislav Kvapil
Lenka Maršálová Doleželová
Tomáš Pavlůsek
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ondřej Skopal
Mgr. Veronika Šindelářová
Mgr. Petr Tilkeridis
Jiří Václavský
Nepřítomni: Vladimír Kauer
Hosté: městská policie Olomouc
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 21.5.2020, komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.
IV. Projednávaná problematika
Předsedkyně komise seznámila přítomné se žádostí odboru městské zeleně a odpadového
hospodářství MMOL týkající se problematiky sběrových sobot. K otázkám obsaženým v
žádosti komise uvádí, že KMČ č.16 má zájem, aby statutární město Olomouc organizovalo
sběrové soboty alespoň 1x ročně v původním rozsahu. KMČ č. 16 letos ze svých prostředků
sběrové soboty neorganizovala a neplánuje je do budoucnosti organizovat.
KMČ č,. 16 se obrací na Magistrát města Olomouce s následujícími požadavky a podněty:
- vyčištění značky zóna na ul. Rybářská. Značka je popsaná. Značka zóna na křižovatce ul.
Přichystalova a Holická je dle názoru komise špatně umístěná. Řidiči tuto značku špatně vidí.
Prosíme o prověření jejího umístění a případné posunutí.
- žádost o prověření technického stavu a případné opravy chodníku na pozemku par. č. 215
k.ú. Nový Svět za bytovým domem Ručilova č.or. 7-13, Olomouc. Chodník je umístěn na
vrcholu svahu a ten ujíždí. Hrozí úraz osob pohybujících se na chodníku.
- vyčištění a úklid autobusové zastávky u Teplárny směrem na Nový Svět - chodník a
zasklení.

- podnět komise na vyčištění naplavenin v korytě řeky Moravy pod mostem ul.
Velkomoravská.
- na ul. Šípkové je nově zřízeno dětské hřiště. Toto hřiště bylo vybudováno investorem
rodinných domů p. Schmidtem. Toto hřiště není dosud v provozu a to i přesto, že v rodinných
domech se bydlí. Komise žádá o informaci, z jakého důvodu není dosud hřiště v provozu.
KMČ požádala na jednání zástupce městské policie o kontrolu občanů, kteří chodí se psi bez
vodítka.
V. Nové požadavky
Nebyly projednávány.
VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 18:45 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat dne 14.7. 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.

