KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 14.6. 2011
I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 14.6. 2011
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)

Růžena Čecháková
Mgr.David Dohnal
Ing. Monika Holečková
RNDr. Jiří Holinka, PhD.
Ing. Břetislav Kvapil
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ivanka Weinertová
Hosté: zástupce Policie ČR – Bc. Michal Achilles
občané z městské části Nový svět - p. Miller, p. Pavlusek, p. Vavrda
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 se obrátili na zástupce POLICIE ČR se žádostmi o provádění pravidelných
kontrol zaměřených na parkování vozidel na komunikaci v ul. Sudova zejména ve středu a v
pátek v odpoledních a večerních hodinách a dále v ul. Přichystalova u hřiště v době konání
zápasů v kopané. V těchto lokalitách stojí vozidla tak, že brání průjezdu ostatním
projíždějícím vozidlům a není dodržen § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. , o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. S touto žádostí se členové komise
taktéž obracejí na Městskou policii Olomouc. Dále požádali o prověření pobývání osob ve
stanu za ul. Borůvkovou v bývalé lesní školce “ Sempry“.
Na jednání vystoupila sl. Bc. Gabriela Pechová, která podrobně informovala přítomné o
zahájeném evropském projektu s názvem „Vytvoření a podpora lokálního partnerství pro
sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70“, který se týká jak lokality Přichystalova 70
tak i oblasti holobytů na Holické ulici. Projekt spočívá ve vytvoření platformy zástupců
institucí působících v lokalitě, kteří budou vytvářet strategii pro tyto lokality na základě
realizovaného sociologického šetření. Tato strategie spočívá v přiblížení služeb obyvatelům,
zároveň zefektivnění a posílení kvality těchto nejen sociálních služeb. Sl. Pechová nabídla
předsedkyni komise účast v jedné z pracovních skupin - Komunitní práce výše cit. projektu.

Předsedkyně komise seznámila přítomné s požadavkem Technických služeb města
Olomouce, a.s. ve věci nahlášení požadavku na nátěry sloupů veřejného osvětlení.
Členové komise opětovně žádají statutární město Olomouc o prověření provozu klubovny
v domě Přichystalova 70 týkající se hudebních produkcí. V klubovně je údajně zkušebna
hudební skupiny, která způsobuje nadměrnou hlučnost v okolí. Komise opětovně řešila na
jednání podnět na tuto činnost. Dále komise žádá stavební odbor o prošetření činností na
pozemcích v k.ú. Nové sady u Olomouce ( ul. U rybářských stavů) umístěných za želez.
přejezdem u rozestavěného rod. domu.
Předsedkyně komise předá na Technické služby města Olomouce, a.s. požadavky na opravy
chodníků:
- předláždění chodníku v ul. Ručilova
- část chodníku v ul. Boční
- předláždění části chodníku v ul. Přichystalova
- oprava silniční vpusti u domu Sudova 35.
V. Nová záležitost
Členové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) MMOl, odbor stavební, oddělení výkonu státní správy v dopravě vydal dne 11.5. 2011
pod č.j. SMOl/OPK/79/1506/2011/Nan rozhodnutí o dodatečném povolení zvláštního
užívání místní komunikace ul. Pittsburská 7 – havárie vodovodního řadu od 27.4. 2011
do 6.5. 2011.
b) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska k výkupu
majetku z vlastnictví společnosti s ručením omezením do majetku statutárního města
Olomouce –
• pozemek parc.č.1257 zastavěná plocha a nádiv. o výměře 8 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc,
• část pozemku parc.č.724/16 ostatní plocha o výměře 348 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc,
z důvodu umístění veřejné zeleně na předmětných pozemcích.
Všichni členové komise s výkupem souhlasí.
c) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska k převodu
majetku statutárního města Olomouce –
• část pozemku parc.č.1062/72 o výměře 9 m2 ( dle GP parc.č. 1062/96)
• část pozemku parc.č.1086/12 o výměře 216 m2 ( dle GP parc.č. 1086/40, parc.č.
1086/41, parc.č. 1086/42, parc.č. 1086/43, parc.č. 1086/44, parc.č. 1086/45)
• část pozemku parc.č.710/10 o výměře 72 m2 ( dle GP parc.č. 710/26 a parc.č. 710/27)
• část pozemku parc.č.841/1 o výměře 43 m2 ( dle GP parc.č. 841/140)
• část pozemku parc.č.1086/17 o výměře 36 m2 ( dle GP parc.č. 1086/39)
• část pozemku parc.č.1086/19 o výměře 14 m2 ( dle GP parc.č. 1086/36, parc.č.
1086/38)
• část pozemku parc.č.1086/27 o výměře 58 m2 ( dle GP parc.č. 1086/33, parc.č.
1086/35)
• část pozemku parc.č.1086/31 o výměře 33 m2 ( dle GP parc.č. 1086/37)
• část pozemku parc.č.1062/72 o výměře 9 m2 ( dle GP parc.č. 1062/96)
vše ost. plocha v k.ú. Hodolany, obec Olomouc
(ve vlastnictví statutárního města Olomouce)

•
•
•
•

část pozemku parc.č.560/6 o výměře 17 m2 ( dle GP parc.č. 560/6 a parc.č. 560/8))
část pozemku parc.č.101062/9 o výměře 3585 m2 ( dle GP parc.č. 1062/9)
část pozemku parc.č.1062/14 o výměře 677 m2 ( dle GP parc.č. 1062/14)
část pozemku parc.č.1062/16 o výměře 134 m2 ( dle GP parc.č. 1062/16 a parc.č.
1062/79)
• část pozemku parc.č.1062/41 o výměře 8477 m2 ( dle GP parc.č. 1062/41)
vše ost. plocha v k.ú. Hodolany, obec Olomouc
(ve vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR)
pro účely: Jedná se o části pozemků při ul. Tovární, pod estakádou silnice I/35 . Ředitelství
silnic a dálnic ČR žádá o převod částí pozemků pod opěrnými sloupy estakády z vlastnictví
statutárního města Olomouce do jejich vlastnictví a dále žádá o převod pozemků, na
kterých se nachází místní komunikace a chodníky, z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR
do vlastnictví statutárního města Olomouce.
Všichni členové komise souhlasí s převodem.
VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 19.30 hod. Další schůzka se bude konat dne 13.9. 2011
v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová

