
          KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 10.2. 2009  
 

I. Zahájení 
 

KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  10.2. 2009 
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení 
schopná po celou dobu jednání. 

 

II. Prezence 
 

Předsedkyně zahájila schůzku.  
Přítomny byly následující osoby:  

                                                  Ing. Bc.Marcela Buiglova ( předsedkyně) 
                                                               Růžena Čecháková 
                                                          Bc.David Dohnal 
                                                        Ing. Břetislav Kvapil 
                                                               Stanislav Pazderka 
:                                                             Ivanka  Weinertová  
 
                                                      
Omluveni:                                            Lubomír Faltýnek 
                                                             Josef Kovačík  
                                                    Mgr. Isabela Pospíšilová 
 
                                                  
  III. Schválení zápisu z minulé schůzky 
 
Předsedkyně přečetla zápis z minulé schůzky. Zápis byl schválen v přečteném znění 
všemi přítomnými členy KMČ.  

 
 

IV. Otevřené body 
 

 
   

V.    Nová záležitost 
 
Členové komise byli seznámeni s novou poštou: 

a) Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní pod č.j. MAJ-PR/32/2005/Go ze dne 

8.1. 2009 požádalo členy KMČ o stanovisko k  prodeji majetku statutárního města 

Olomouce a to části pozemku parc. č. 987/12 ostatní plocha o výměře  151 m2  v  k.ú. 

Hodolany v obci Olomouc pro Fe Produkt, a.s., Wittgensteinov 886/10, 772 00 

Olomouc. Všichni přítomní členové komise souhlasí s prodejem.  

b) Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní pod č.j. SmOl/Maj /22/5392/2008 ze 

dne 30.1. 2009 požádalo členy KMČ o stanovisko ke směně, výkupu majetku 



statutárního města Olomouce a to pozemku parc. č. 78/1 ostatní plocha o výměře 2 028 

m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce v obci Olomouc pro účely: Předmětný pozemek je 

zastavěn komunikací ve vlastnictví statutárního města Olomouce, travnatou plochou 

s parkovou úpravou, dětskými herními prvky a chodníky domů ul. Ručilova 8 a 10. 

manželé Zaoralovi žádají směnu svého pozemku za pozemek ve vlastnictví statutárního 

města Olomouce, případně o výkup pozemku z jejich vlastnictví do vlastnictví 

statutárního města Olomouc, vlastníkem domu č.p. 98, Ručilova 8 je společnost 

PETRKA REALITY s.r.o. Olomouc, vlastníkem domu č.p. 69, Ručilova 10 je Bytové 

družstvo Ručilova 10, Olomouc. Všichni přítomní členové komise souhlasí se směnou 

popř. odkoupením části pozemku a to pouze s tou částí, po které vede veřejná 

komunikace včetně chodníku, vedeného podél této komunikace. Nesouhlasí se směnou 

popř. výkupem zbylé části pozemku, neboť toto by si měli manželé Zaoralovi řešit 

s vlastníky výše cit. dvou byt. domů. Členové komise dále uvádějí, že herní prvky jsou 

dožité a neudržované stejně tak jak pískoviště a travnatá plocha. Parková úprava zde 

není zřetelná. 

c) Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní pod č.j. SmOl/Maj /22/6632/2008 ze 

dne 12.1. 2009 požádalo členy KMČ o stanovisko k prodeji majetku statutárního města 

Olomouce a to pozemků: 

parc. č. 1693 orná půda o výměře 4 406 m2 v k.ú. Holice u Olomouce,  obec Olomouc 

parc. č. 1689/1 orná půda o výměře 4 207 m2 v k.ú. Holice u Olomouce,  obec Olomouc 

parc. č. 1691 orná půda o výměře 4 275 m2 v k.ú. Holice u Olomouce,  obec Olomouc 

část parc. č. 1687/1 ost. plocha o výměře 5 500 m2 v k.ú. Holice u Olomouce,  obec 

Olomouc pro účely: Předmětné pozemky se nachází v lokalitě Městský dvůr za ulicí 

Šlechtitelů. Manželé Trefilovi žádají o odprodej předmětných pozemků za účelem 

zemědělské výroby ( šlechtění a semenářství zelenin, které zde od r. 1991 provozuje p. 

Treflová jako nájemce). Na pozemky má p. Treflová uzavřenou nájemní smlouvu za 

účelem zemědělské výroby. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 

31.12. 2010. Vzhledem ke skutečnosti, že je nutné prověřit, zda pozemky nezasahují do 

ploch, které mají být součástí „Holického lesa“, členové komise projednají tuto věc na 

příští schůzce. 

d) Statutární město Olomouc, odbor vnějších vztahů a informací se dopisem ze dne 20.1. 

2009 obrátilo na členy komise se žádostí o návrhy na pojmenování nově vznikající ulice. 

Jedná se o další etapu výstavby řadových rodinných domů u ul. Borůvkové. Členové 

komise se dohodli, že tuto záležitost projednají na další schůzce. 

e) Předsedkyně KMČ seznámila přítomné s opatřením odboru životního prostředí MmOl, 

kterým oznamuje zahájení vodoprávního řízení ve věci prodloužení platnosti stavebního 

povolení na stavbu „Olomouc, ul. Přichystalova, rekonstrukce komunikace – SO 301 

rekonstrukce kanalizace a SO 304 Rekonstrukce vodovodního řadu“. 

 

V. Úkoly 
 

Předsedkyně KMČ byla pověřena členy KMČ, aby dala podnět odboru majetkoprávnímu 

ve věci převodu pozemku parc. č. 82/6 k.ú. Nový Svět u Olomouce z vlastnictví České 

republiky do vlastnictví statutárního města Olomouc. 



 

Předsedkyně KMČ prověří na Technických službách města Olomouc a.s. jak se provádí 

zimní údržba ul. Přichystalova. Dle informací místních obyvatel končí u otáčky 

autobusu.  

 
   Předsedkyně KMČ dá podnět na oddělení odpadového hospodářství, odboru životního 

prostředí MmOl týkající se prověření skladování různého materiálu a odpadů na 
pozemcích za žel přejezdem v ul. U rybářských stavů. Podnět na prověření stavební 
činnosti v těchto místech dá taktéž na oddělení pozemních staveb, odboru stavebního 
MmOl. 

 

VII. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 

  VIII. Ukončení 
 

Předsedkyně ukončila schůzku v  19. 00 hod. Další schůzka se bude konat dne 10.3. 
2009 v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvořil a schválil: Ing. Bc. Marcela Buiglová   


