KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 12.5. 2009

I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 12.5. 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 Buiglová ( předsedkyně)
Bc.David Dohnal
Stanislav Pazderka
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ivanka Weinertová

:

Nepřítomni:

Růžena Čecháková
Lubomír Faltýnek
Ing. Břetislav Kvapil

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

Předsedkyně komise seznámila přítomné s obsahem dopisu, který obdržela od odboru
dopravy statutárního města Olomouce, ve kterém informuje předsedkyni komise o tom, že
Rada města Olomouce schválila zpracování projektové dokumentace a následně realizaci
dvou přechodů pro chodce v ul. Holické u autobusových zastávek MHD. Dále předsedkyně
seznámila přítomné s tím, že Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 20.4.
2009 schválilo název nové ulice – U městského dvora. Jedná se o nově budovanou lokalitu
rod. domů nedaleko ulice Borůvkové.
V.

Nová záležitost

Členové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) MmOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení

zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce – odstranění havárie
plynovodu ul. Tovární u žel. přejezdu ( od 28.4. – 7.5. 2009 ) ze dne 29.4. 2009 pod č.j.
SmOl/ŽP/55/7485/2009/Jar.
b) Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní pod č.j. SmOl/Maj /22/1169/2009/Čí
ze dne 9.4. 2009 požádalo členy KMČ o stanovisko k bezúplatnému převodu majetku
statutárního města Olomouce a to pozemků: parc. č. 842/111 ost. plocha ( dle GP díl
„c“) o výměře 97 m2, parc. č. 680/29 ost. plocha ( dle GP díl „b“) o výměře 4 m2 parc. č.
804/10 ost. plocha ( dle GP díl „a“) o výměře 10 m2 vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc
pro účely: Předmětné pozemky se nachází zejí při ul. Holické, jsou to pozemky pod
komunikací č. III/03551, která je ve vlastnictví Olomouckého kraje. Všichni přítomní
členové komise souhlasí s bezúplatným převodem.
c) Statutární
město
Olomouc,
odbor
majetkoprávní
pod
č.j. SmOl/Maj
/22/1775/2009/Sk ze dne 29.4. 2009 požádalo členy KMČ o stanovisko k pronájmu
majetku statutárního města Olomouce a to pozemků: parc. č. 790/6 orná půda o
výměře 6375 m2, parc. č. 790/12 orná půda o výměře 2493 m2, parc. č. 790/15 orná
půda o výměře 2626 m2 , parc. č. 790/20 orná půda o výměře 1117 m2, parc. č. 775/2
orná půda o výměře 6456 m2 vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc pro účely: Předmětné
pozemky se nacházejí poblíž řeky Moravy, za kojeneckým ústavem a ulicí
Přicvhystalovou. P. Ing. J. Spurný si požádal o pronájem pozemků z důvodu jejich
obhospodařování. Všichni přítomní členové komise souhlasí s odprodejem.
VII. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VIII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 19. 00 hod. Další schůzka se bude konat dne 9.6. 2009
v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořil a schválil: Ing. Bc. Marcela Buiglová

