KOMISE M^STSKÉ ^ÁSTI ^. 16 Nový sv^t
Zápis ze sch ^zky ze dne 9.3. 2010
L

Zahájení

KM^ ^. 16 - Nový Sv^t se sešla na pravidelné sch^zce v 18.00 hod., dne 9.3. 2010
v místnosti v budov^ základní školy P^ichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
U.

Prezence

P^edsedkyn^ zahájila sch^zku.
P^ítomny byly následující osoby: Ing. Bc.Marcela Buiglova ( p ^edsedkyn^)
R^žena ^echáková
Bc.David Dohnal
Lubomír Faltynek
Ivanka Weinertová
Omluveni: Ing. B^etislav Kvapil
Nep^ítomni: Mgr. Isabela Pospíšilová, Stanislav Pazderka
Hosté: Jan Lukeš, manželé Kratochvílovi
III. Schválení zápisu z minulé sch^zky
P^edsedkyn^ p^e^etla zápis z minulé sch^zky. Zápis byl schválen v p^e^teném zn^ní
všemi p^ítomnými ^leny KM^.
IV. Otev^ené body
Hosté p^ítomni na jednání KMC 6. 16 vznesli následující požadavky:
P Jan Lukeš se obrátil na komisi se žádostí, týkající se zrušení výb^hové zóny pro psy
v lokalit^ ulice Nálevkova, která dále pokra ^uje podél žel. trati k ulici P ^ichystalova a to
z d^vodu extrémního zne^išt^ní této lokality psími exkrementy. Komise jeho požadavku
vyhov^la a požaduje p^ehodnocení lokalit ur^ených pro výb ^h ps^ v m^stské ^ásti Nový
Sv^t. Komise navrhuje vybrat lokalitu, která je mén ^ obydlená, tedy nap^. poblíž ^eky
Moravy. Do doby než bude tato v^c do^ešena žádá o pravidelné ^išt^ní zón ur^ených pro
výb^h ps^.
Manželé Kratochvílovi se obrátili na komisi s požadavkem opravy poškozené ^ásti
komunikace v ul. Sudova konkrétn ^ p^ed domem Sudova 23 a dále požadují p ^emíst^ní
kontejner^ na odpad v^etn^ separovaného odpadu z prostoru p^ed jejich domem Sudova 23
na jiné místo, a to z d^vodu, že kontejnery p^evážn^ slouží pro hospodu „U Žida”.
Kontejnery, dle jejich sd^lení, byly p^vodn^ umíst^ny p^ed hospodou, ale pozd ^ji byly
p^esunuty p^ed jejich d^m. Odpad z kontejner^ zne^išt'uje okolí a manželé Kratochvílovi
musí neustále uklízet odpadky. Navrhují p ^emíst^ní kontejner^ p^ed objekt bývalé požární
zbrojnice.

^lenové komise žádají:
• provedení úklidu respektive vysbírání plast^, papír^ a jiných odpadk^ v^etn^
odklizení ^erných skládek v prostoru od mostu p ^es ^eku Moravu v ul. U
kojeneckého ústavu podél komunikace až po nov^ budovanou komunikaci v ul.
P^ichystalova a dále v prostoru od mostu p ^es ^eku Moravu v ul. U teplárny až
k žel. p^ejezdu v ul. Holické,
• provést blokové ^išt^ní všech zpevn^ných komunikací v m^stské ^ásti Nový
Sv^t, a to z d^vodu jéjich zne^išt^ní v souvislosti s probíhající rekonstrukcí ul.
P^ichystalova. V pr^b^hu již probíhající rekonstrukce ul. P^ichystalova došlo ke
zna^nému zne^išt^ní i vedlejších komunikací.
P^ítomní ^lenové komise byli seznámeni:
• se zápisem ^. 7 a 8 vyhotovených z kontrolních dn^, která se konaly dne 17.2. a
3.3. 2010, a to ve v^ci probíhající rekonstrukce komunikace a inž. sítí v ul.
P^ichystalova,
• s návrhem ob ^ana bydlícího v ulici Kolumbova ( požadavek zaslal p ^edsedkyni
KM^ elektronicky), týkající se vybudováni chodníku v délce cca 140 m v ul.
P^ichystalova p^ed novým areálem rod dom ^ ( ul. Kolumbova a Vikingská) a
stávajícím fotbalovým h^išt^m. Komise odsouhlasila tento návrh a obrací se tímto
na investora stavby statutární m^sto o vybudování chodníku v rámci rekonstrukce
ul. P^ichystalova.
V. Nová záležitost
^lenové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) MmOl, odbor životního prost^edí, odd^leni pé^e o zele^ zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání ve^ejné zelen^ zábory a výkopové práce - havárie vodovodního ^adu v
ul. Tovární ( od 27.1. 2010 - do 5.2. 2010 ) ze dne 3.2. 2010 pod ^ j.
SmOl/ŽP/55/ 1504/2010/Jar.
b) MmOl, odbor stavební, odd^leni výkonu státní správa v doprav^ zaslal rozhodnuti ze dne
26.2. 2010 pod ^ ,j. SmOl/OPK/79/653/2010/Ja, kterým povoluje
• úpinou uzavírku místní komunikace v ul. Kolumbova, Vikingská a P^ichystalova (
v úseku Sudova-Ru^ilova v^etn^ napojeni ul. Pittsburské a Bo^ní) v Olomouci, od
1.3. do 5.3. 2010 a od 8.3. do 30.4. 2010
• úpinou uzavírku místní komunikace v ul.P^ichystalova ( u k^ižovatky s ul.
Rybá^skou sm^r ul. Holická) v Olomouci, 6.3. 2010
• úpinou uzavírku místní komunikace v ul. Rybá^ská ( u k^ižovatky s ul.
P^ichystalovou) v Olomouci, 7.3. 2010.
f) MmOl, odbor stavební, odd^lení výkonu státní správa v doprav^ zaslal rozhodnuti ze dne
26.2. 2010 pod ^ j. SmOl/OPK/79/415/2010/Nan, kterým dodate ^n^ povoluje zvláštní
užívání místní komunikace v ul. P^ichystalova 35, Olomouc, chodník - dlažba z d^vodu
havárie vodovodního ^adu od 3.2. do 12.2. 2010.
g) Statutární m^sto Olomouc, odbor majetkoprávní pod ^ j. SmO1/Maj
/22/6746/2010/Ha ze dne 22.2. 2010 požádalo ^leny KM^ o stanovisko k pronájmu
s následným odprodejem majetku statutárního m ^sta Olomouce:
pozemek parc. ^. 1086 / 19 ostatní plocha o vým ^^e 671 m2 v k.ú. Hodolany,
•

obec Olomouc.
pozemek parc. ^. 841/41 ostatní plocha o vým^^e 250 m2 v k.ú. Hodolany,
•
obec Olomouc.
P^edm^tné pozemky se nachází v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého . Spole ^nost
URGA, s.r.o. žádá o pronájem a uzav^ení budoucí kupní smlouvy na ^ásti p^edm^tných
pozemk^ za ú^elem z^ízení a užívání parkovací plochy. Spole ^nost URGA, s.r.o. je
vlastníkem navazujících nemovitostí a to budovy ^.p. 1090 s pozemkem parc. ^. 180/20
zast. plocha a nádv. o vým^^e 659 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc.
Všichni p^ítomní ^lenové komise souhlasili s nájmem s následným odprodejem.
e) Statutární m^sto Olomouc, odbor majetkoprávní pod ^ j. SmOl/Maj /22/397/2010/Ji
ze dne 24.2. 2010 požádalo ^leny KM^ o stanovisko k pronájmu majetku ve vlastnictví
statutárního m^sta Olomouce :
pozemku parc. ^. 45/12 orná p^da o vým^^e 748 m2 v k.ú. Nový Sv^t u
•
Olomouce, obec Olomouc
P^edm^tný pozemek je sou^ásti ulice Ostružinová. Na pozemku se nachází stavba
komunikace ve vlastnictví manžel^ Reného a Ivety Kortišových. Na tento pozemek
(p^vodn^ ^ást pozemku parc. ^. 45/12 orná p^da o vým^^e 642 m2) mají manželé
Kortišovi uzav^enou nájemní smlouvu za ú ^elem výstavby p^íjezdové komunikace za
podmínky, že tato komunikace bude zachována jako ve^ejn^ p^ístupná ú^elová
komunikace. Manželé Kortišovi vystav^li v lokalit^ rodinný d^m, který již není v jejich
vlastnictví. Vlastníci n^kterých rodinných dom^ v lokalit^ žádají o rozší^ení subjektu na
stran^ nájemce. Sou^ásní nájemci pozemku, manželé Kortišovi, s tímto rozší ^ením
souhlasí.
Jedná se o tyto žadatele:
- pan Antonín Mra^ek - vlastník budovy ^.p. 130 (Rodinný d^m) s pozemkem parc. ^. st.
168 zast. pl.
- manželé Ing. Metod^j a Iva Tulisovi - vlastníci budovy ^.p. 123 (rodinný d^m)
s pozemkem parc. ^. st. 150 zast. pl.
- manželé Marek a Ludmila Eichertovi - vlastníci
^.p. 125 (rodinný d^m) na
147 zast. pl., který je ve vlastnictví paní Ludmily Eichertove.
pozemku parc.
Všichni p^
ítomní ^lenové komise souhlasili pronájmem.
f) Statutární m^sto Olomouc, odbor majetkoprávní pod ^ j. SmOl/Maj /22/429/2010/Ha
ze dne 24.2. 2010 požádalo ^leny KM^ o stanovisko k pronájmu a pronájmu s
následným odprodejem majetku ve vlastnictví statutárního m^sta Olomouce :
•
^ást pozemku parc. ^. 841/37 ostatní plocha o vým^^e 120 m2 v k.ú. Hodolany,
obec Olomouc
•
^ást pozemku parc. ^. 841/120 ostatní plocha o vým^^e 139 m2 v k.ú. Hodolany,
obec Olomouc.
•
^ást pozemku parc. ^. 841/121 ostatní plocha vým^^e 122 m2 v k.ú. Hodolany,
obec Olomouc.
P^edm^tné pozemky se nachází v areálu; bývalých kasáren Prokopa Holého. Na ^ást
•
pozemku parc. ^. 841/37 ostat. pl. o vým^^e 120 m2 má uzav^enou nájemní smlouvu
pan Vladislav Milar
ú^elem skladování zboží a jeho manipulace. Pan Vladislav Milar
odprodal navazující pozemky parc. ^. 841/20 ostat. pl. 0 vým^^e 473m2, parc. ^.
budovy

^ . st .

s

o

za

841/21 ostat. pl. 0 vým^^e 298 m2 a parc. ^. 841 / 133 ostat. pl . o vým^^e 14 m2, vše
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc panu Ing. Michalu Ku ^ovi a požádal o ukon^ení nájemní
smlouvy na p^edm^tnou ^ást pozemku. Ny nií žádá o pronájem ^ásti pozemku parc. ^.
841/37 ostat. pl. o vým^^e 120 m2 v k-ú. Hodolany, obec Olomouc nový vlastník
navazujících pozemk^ pan Ing. Michal Ku^a.
Dále pan Ing. Michal Ku ^a žádá o pronájem s následným odprodejem dalších
navazujících pozemk^ parc. ^. 841 / 120 ostat. pl. o vým^^e 139 m2 a parc. ^. 841/121
ostat. pl. o vým^^e 122 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc za ú ^elem vybudování a
užívání skladovacích prostor.
Všichni p^ítomní ^lenové komise souhlasili s pronájmem a pronájmem s
následným odprodejem.
VII. Program p^íští sch^ze
Projednání došlé pošty.

VIII. Ukon^ení
P^edsedkyn^ ukon^ila sch^zku v 19.30 hod. Další sch^zka se bude konat dne 13.4. 2010
v 18.00 hod. v místnosti v budov^ základní školy P^ichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvo^ila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová

