
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 14.2. 2012 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  14.2. 2012 
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 
                                                         RNDr. Jiří  Holinka, PhD. 
                                                            Ing. Břetislav  Kvapil  
                                                            Mgr. Isabela  Pospíšilová  
                                                                    Ivanka  Weinertová  
  Omluveni: Ing. Monika  Holečková                                                             
      

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 
 

Přítomni byli informováni o odsouhlasení realizace přechodu pro chodce na ul. Holické 
včetně úpravy zastávek autobusové dopravy v roce 2012. 
 
Přítomni členové komise se shodli, že navrhnou v rámci plánovaných oprav komunikací ( 
vozovek a chodníků) pro rok 2012 opravu chodníků v ul. Sudova po jejich obou stranách a 
to po domy- restaurace U žida a bývalý kulturní dům. 
 

 
V. Nová záležitost 
 

Členové komise byli seznámeni s novou poštou: 
 
a) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska k darování  

majetku  statutárního města Olomouce –  parc. č. 710/6 ost. plocha  o výměře 14 396 
m2, v  k.ú. Hodolany, v obci Olomouc do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Důvodem darování pozemku je skutečnost, že na předmětném pozemku je umístěna 
silnice I/35 a sjezdová rampa z této silnice ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic 



 

 

ČR.  
      Všichni členové komise souhlasí s darováním pozemku.  
 
b) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska k prodeji majetku  

statutárního města Olomouce –  pozemek parc.č.1086/12 ost. plocha o výměře 3 447 
m2 a pozemku parc.č. 1086/14 ost. plocha o výměře 1944 m2 vše v  k.ú. Hodolany, 
v obci Olomouc  do vlastnictví p. Hofmana za účelem zřízení provozovny výkupu 
kovového šrotu. 

      Členové komise nesouhlasí s prodejem.  
 
c) Správa nemovitostí Olomouc, a.s. se obrátila na komisi ve věci vyjádření se k pronájmu 

části pozemku parc. č. 727/2 zahrada o výměře 53 m2 a části pozemku parc. č. 727/3 
zahrada o výměře 67 m2 vše  v  k.ú. Hodolany, v obci Olomouc manželům Vitáskovým, 
Přichystalova 42, Olomouc za účelem užívání zeleninové zahrádky a zahrady. 

      Členové komise souhlasí s pronájmem.  
 
 
VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 
  VII. Ukončení 
 

Předsedkyně ukončila schůzku v 19.00 hod. Další schůzka se bude konat dne  13.3. 2012 
v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová   


