
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16  NOVÝ SVĚT 

 

Zápis ze schůzky ze dne 15.12. 2020 

 

 
I. Zahájení 

 

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 15. prosince 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 

                                                                    Lenka Maršálová Doleželová 

                                                           Mgr. Isabela Pospíšilová                                                           

                                                          Mgr. Veronika Šindelářová                                                         

                                                          Mgr. Petr Tilkeridis   

                                                                    

                                                                                                                                                                                   

Nepřítomni: Vladimír Kauer, Ing.Břetislav Kvapil, Tomáš Pavlůsek, Ondřej Skopal, Jiří 

Václavský                     

Hosté: strážník  městské Policie Olomouc 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 

Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 13.9.2020, komise byla 

usnášeníschopná po celou dobu jednání.                                                           

 

IV. Projednávaná problematika 

 

Předsedkyně komise informovala přítomné o ukončení předlažby chodníku v ul. Sudova. 

Tímto byla dokončena předlažba chodníků v celé ulici. Předsedkyně pořídila fotodokumentaci 

včetně písemného komentáře a toto předala Bc. D. Horňákové – vedoucí oddělení komise 

městských částí a detašovaných pracovišť MMOL. 

 

Na jednání přednesla požadavek Bc. J. Pešaty – oddělení komise městských částí a 

detašovaných pracovišť MMOL ve věci žádosti o revizi názvosloví v k.ú. Nový Svět u 

Olomouce a to na základě požadavku Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního 

pracoviště Olomouc, který provádí revizi katastru nemovitostí  Nový Svět u Olomouce. 

Přítomní členové k výše uvedenému požadavku uvedli, že se necítí  kompetentní tuto revizi 

provádět. 

 

KMČ se obrací na MMOL – odbor dopravy a územního rozvoje  s požadavkem na následující 

opravy : 

 nátěr a výměna laťování u 2 laviček u točny zastávky autobusu ul. Přichystalova. 

 oprava chodníku u dešťové vpusti vedoucí k domu Přichystalova70, Olomouc. 



 

Jednání KMČ č. 16 na rok 2021. 

 

V místnosti v 1.PP bytového domu Přichystalova 70, Olomouc – Senior klub každé druhé 

úterý v měsíci vždy v 18:00 hod. 

 

Termíny: 

12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6. 

13.7., 10.8., 14.9., 12.10., 9.11., 14.12. 

 

 

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 v úterý dne 12.1.2021 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. 

 


