KOMISE M^STSKÉ ^ÁSTI ^. 16 Nový sv^t
Zápis ze sch^zky ze dne 8.6. 2010
I.

Zahájení

KM^ ^. 16 - Nový Sv^t se sešla na pravidelné sch^zce v 18.00 hod., dne 8.6. 2010
v místnosti v budov^ základní školy P^ichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
H.

Prezence

P^edsedkyn^ zahájila sch^zku.
P^ítomny byly následující osoby: Ing. Bc.Marcela Buiglova ( p ^edsedkyn^)
R^žena ^echáková
Bc.David Dohnal
Stanislav Pazderka
Mgr. Isabela Pospíšilová,
Ivanka Weinertová
Nep^ítomni:, Lubomír Faltynek, Ing. B^etislav Kvapil
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
P^ítomní ^lenové komise byli seznámeni s opat^ením odboru koncepce a rozvoje Magistrátu
m^sta Olomouce ze dne 31.5. 2010 pod ^j. SMOL/OKR/ 19/3129/2008/Ga a to v e v^ci
oznámení o projednání konceptu Územního plánu Olomouc v ^etn^ vyhodnocení vliv^ na
udržitelný rozvoj území. K ve^ejnému nahlédnuti je koncept územního plánu v ^etn^
vyhodnocení jeho vliv^ na udržitelný rozvoj území vystaven od 1.6. 2010 do 30.7. 2010
v p^edsálí velkého zasedacího sálu Magistrátu m^sta Olomouce (Hynaisova 10, Olomouc) a
v elektronické podob^ na speciální webové stránce www.olomouc.eu /uzemni-planovani.
Ve^ejné projednání konceptu v^etn^ vyhodnocení jeho vliv^ na udržitelný rozvoj území
spojené s odborným výkladem projektanta se uskute ^ní ve^tvrtek 15.7. 2010 v 16:00
hodin ve velkém zasedacím sále Magistrátu m^sta Olomouce, Hynaisova 10.
V. Nová záležitost
^lenové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) MmOl, odbor stavební, odd^lení výkonu státní správa v doprav^ zaslal rozhodnuti ze dne
18.5. 2010 pod 6j. SmOl/OPK/79/ 1831/2010/Nan, kterým povoluje zvláštní užívání
místní komunikace v ul. Pittsburská 12 v Olomouci, chodník z d^vodu stavebních

b)

c)

d)

e)

úprav rod. domu od 20.5. do 18.6.2010.
MmOl, odbor stavební, odd^lení výkonu státní správa v doprav^ zaslal rozhodnuti ze dne
26.5. 2010 pod 6j. SmOl/OPK/79/2071/2010/Ja, kterým povoluje úpinou uzavírku
místní komunikace v ul. P^ichystalova ( slepá ^ást , u k^iž. S ul. Rybá^skou) v Olomouci
z d^vodu rekonstrukce komunikace - p ^eložka plynovodu od 31.5. do 2.6. 2010.
MmOl, odbor stavební, odd^lení výkonu státní správa v doprav^ zaslal rozhodnuti ze dne
28.5. 2010 pod ^j. SmOl/OPK/79/2108/2010/Nan, kterým povoluje zvláštní užívání
místní komunikace v ul. Tovární x Hodolanská v Olomouci, chodník z d^vodu
demolice objektu od 31.5. do 5.6. 2010.
MmOl, odbor životního prost ^edí, odd^lení pé^e o zele^ zaslal dohodu o povoleni
zvláštního urvání ve^ejné zelen^ zábory a výkopové práce - havárie parovodnyho ^adu
Holická 31, Olomouc ( od 26.4. 2010 - do 5.5. 2010) ze dne 3.5. 2010 pod ^j.
SmOl/ŽP/55 / 7023 / 20001009/Jar.
Statutární m^sto Olomouc, odbor majetkoprávní pod
^j. SmOl/Maj
/22/5727/2010/Sa ze dne 1.6. 2010 požádalo ^leny KM^ o sd^lení stanoviska
k pronájmu majetku statutárního m ^sta Olomouce:
• ^ást pozemku parc. ^. 1086/12 ostatní plocha o vým^^e 4 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc
P^edm^tný pozemek se nachá i p^i ulici Tovární. Ú^elem pronájmu je umíst^ní
oboustranného osv^tleného bigboardu.
.
Všichni p^ítomní ^lenové komise souhlasili s uzav^ení' smlouvy o, budoucí kupní
smlouv^.

VI. Program p^íští sch^ze
Projednáni došlé pošty.

VII. Ukon^ení
P^edsedkyn^ ukon^ila sch^zku v 19.00 hod. Další sch^zka se bude konat dne 14.9.2010
v 18.00 hod. v místnosti v budov^ základní školy P^ichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvo^ila a schválila Ing. Bc. Marcela Buiglová

