KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 9.11. 2010
I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 9.11. 2010
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
Mgr.David Dohnal
Stanislav Pazderka
Ivanka Weinertová
Nepřítomni: Lubomír Faltynek, Ing. Břetislav Kvapil, Mgr. Isabela Pospíšilová,
Hosté: zástupci Městské policie Olomouc
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
Členové komise opětovně požádali přítomné zástupce Městské policie Olomouc, aby prováděli
kontrolu parkování na ul. Přichystalova, neboť na této ulici v úseku od ul. Ručilova po ul.
Boční parkují ve směru k ul. Holické automobily.
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 – umístění stavebního lešení +
ZS – skládka materiálu – Přichystalova 71 A, Olomouc ( od 6.11. 2010 – do 20.11. 2010)
ze dne 25.10. 2010 pod č.j. SmOl/ŽP/55/15510/2010/Jar.
b) MmOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce – umístění stavebního lešení +
ZS – oprava fasády domu– Ručilova 18, Olomouc ( od 4.10. 2010 – do 30.11. 2010) ze
dne 29.10. 2010 pod č.j. SmOl/ŽP/55/115898/2010/Jar.
c) Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní pod č.j. SMOl/Maj/22/3737/2010/To
ze dne 18.10. 2010 požádalo členy KMČ o sdělení stanoviska k pronájmu s následným

odprodejem majetku statutárního města Olomouc:
• pozemek parc.č. 680/3 ost. Plocha o výměře 9543 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc
za účelem výstavby vzorkové prodejny interiérových doplňků a zřízení parkovacích stání
pro 10 osobních automobilů.
Členové komise nesouhlasí s pronájmem s následným odprodejem.
VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.

VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 19.00 hod. Další schůzka se bude konat dne 14.12.
2010 v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová

