
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 13.3. 2012 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  13.3. 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 
                                                              Ing. Monika  Holečková                                                             
                                                         RNDr. Jiří  Holinka, PhD. 
                                                             Ing. Břetislav  Kvapil  
                                                                     Ivanka  Weinertová  
  Omluveni: 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 
 

Přítomni byli informováni o podané žádosti na investiční odbor statutárního města 
Olomouce týkající se požadavků KMČ č. 16 na investiční akce na rok 2012. Žádost se týkala 
předláždění částí chodníků v ul. Sudova. 

 
V. Nová záležitost 
 

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

majetku  statutárního města Olomouce –  parc. č. 727/2 zahrada   o výměře 449 m2, v  
k.ú. Hodolany, v obci Olomouc za účelem rozšíření stávající zahrady  a zajištění vjezdu 
k navazujícím nemovitostem.- rodinného domu umístěného na pozemku parc. č. 2448 
zast.pl. a nádv. 
Členové komise se dohodli, že k žádosti se nevyjádří k žádosti nevyjádřili, neboť  se již  
kladně vyjádřili k pronájmu části cit. pozemku, o které si požádala Správa nemovitostí 
Olomouc, a.s. Komise doporučuje , aby si majetkoprávní odbor prověřil aktuální situaci.  

b) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska k bezúplatnému 



 

 

převodu pozemků do majetku statutárního města Olomouce – pozemek parc.č.732/8 
ost. plocha o výměře 37 m2 a pozemku parc.č. 732/9 ost. plocha o výměře 1878 m2 vše 
v  k.ú. Hodolany, v obci Olomouc. Současným vlastníkem je ČR- Ministerstvo obrany. 

      Členové komise souhlasí s převodem.  
 
c) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku statutárního města Olomouce – část pozemku parc.č.761/12 ost. plocha o 
výměře 82 m2 a pozemku parc.č. 782 trvalý travní porost o výměře 6 m2 vše v  k.ú. 
Hodolany, v obci Olomouc. Předmětné pozemky se nacházejí při ul. Rybářská  a jsou 
součástí oplocené 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  10.4. 2012 
v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová   


