
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 11.6. 2013 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 11.6. 2013 
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  
                                                  
                                                                                                                

 Hosté:zástupci  městské policie Olomouc a Policie ČR 
 Nepřítomni: Ing. Monika Holečková 

                                                                                                                  
  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 
 
Předsedkyně seznámila přítomné s dokumentem Výzkumné šetření postojů obyvatel čtvrti 
Nový svět k záměru revitalizace ZŠ Přichystalova, který obdržela elektronickou poštou a 
jejímž zpracovatelem je Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty University 
Palackého v Olomouci. 
 
Předsedkyně seznámila přítomné se žádostí odboru životního prostředí, oddělení 
odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, která se týkala zmenšení počtu 
kontejnerů na tříděný odpad  pře obchodem s potravinami „Prejza“. Komise nesouhlasí 
s návrhem na tak radikální snížení kontejnerů. Stanoviště je hojně využíváno občany. 
Doporučuje snížení maximálně 1 ks kontejneru na plasty. Pokud je nutné kontejnery 
odstranit z důvodu blokace parkovacích míst je nutné, aby bylo vybudováno nové stanoviště 
v tomto místě v rámci zel. plochy.  
 
Členové komise požádali přítomné zástupce městské policie Olomouc a Policie ČR o 
provádění kontrol aut parkujících na ul. Přichystalova a dále osob konzumujících alkohol na 



 

 

veřejném prostranství.  
 

V. Nová záležitost 
 

Členové komise byli seznámeni s novou poštou: 
• SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska jako výpůjčky, popř. 
pronájmu majetku statutárního města Olomouce - pozemky: 
parc. č. 1769 zast. plocha o výměře 231 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 1965 zast. plocha o výměře 54 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 2457 zast. plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 2236 zast. plocha o výměře 233 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 2142 zast. plocha o výměře 71 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 2143 zast. plocha o výměře 406 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 2144/1 zast. plocha o výměře 140 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 562/7 zast. plocha o výměře 10 064 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
část pozemku parc. č. 606/1 zast. plocha o výměře 1982 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc 
pro účely: Pozemky se nacházejí vně i uvnitř areálu Vodohospodářské společnosti 
Olomouc, a.s., která žádá o výpůjčku, popř. pronájem ploch za účelem dořešení 
majetkoprávních vztahů.  
Členové komise souhlasí s výpůjčkou popř.pronájmem. 
 
• SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska ke směně majetku 
statutárního města Olomouce  
pozemek parc. č. 1081/4 orná půda, k.ú. Slavonín, obec Olomouc ( ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce)  za pozemky  
parc. č. 1736/25 orná půda o výměře 576 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
parc. č. 1736/31 orná půda o výměře 1694 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
parc. č. 1736/33 orná půda o výměře 265 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
parc. č. 1736/55 orná půda o výměře 136 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve vlastnictví p. Ilony Korbelové    
pro účely: Výstavba Holického lesa.  
Členové komise souhlasí se směnou. 
• SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslalo pod 
č.j.SMOl/ŽP/55/1492/2013/Jar dohodu o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně zábory 
a výkopové práce v rozsahu 30 v ul. Tovární 42, Olomouc za účelem umístění 
předzahrádky pro sezónní restaurační provoz. 
• Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení výkonu státní správy v dopravě  
zaslalo pod č.j.SMOl/OPK/79/1571/2013/Nan ze dne 13.5. 2013 rozhodnutí o povolení 
zvláštního užívání komunikace v rozsahu 8,8 m2 v ul. Přichystalova 53, Olomouc z důvodu 
umístění lešení za účelem zateplení fasády domu 
• Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení výkonu státní správy v dopravě  
zaslalo pod č.j.SMOl/OPK/79/1411/2013/Nan ze dne 16.5. 2013 rozhodnutí o povolení 
zvláštního užívání komunikace v rozsahu 34,195 m2 v ul. Tovární, Olomouc za účelem 
umístění předzahrádky pro sezónní restaurační provoz. 

 
 

VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 



 

 

  VII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v 19:00 hod. Další schůzka se bude konat dne  9.7. 
2013 v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová   
 


