
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze schůzky ze dne 8.10. 2013 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 8.10. 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: p. Pavkusem, 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 

 

Přítomní zástupci městské a republikové policie byli opětovně požádání o kontrolu osob 

popíjejících alkohol na veřejném prostranství a to zejména v ul. Přichystalova v místech u  

kapličky a u  obchodu s potravinami „Konzum“. Členové komise se shodli, že po 

prováděných kontrolách se stav  podstatně zlepšil. 

 

Členové komise souhlasí s návrhem odboru životního prostředí MMOl vybudovat u objektu 

prodejny potravin „Prejza“ zpevněnou plochu pro umístění kontejnerů na tříděný odpad a 

kontejneru na textil.   
 

V. Nová záležitost 
 

Členové komise byli seznámeni s novou poštou: 

1. Statutární město Olomouc odbor majetkoprávní požádal o stanovisko ke směně 

majetku statutárního města Olomouc  

 pozemku parc. č. 1736/25 orná půda  o výměře 576 m2 



 

 

 pozemku parc. č. 1736/31 orná půda  o výměře 1694 m2 

 pozemku parc. č. 1736/33 orná půda  o výměře 265 m2 

 pozemku parc. č. 1736/55 orná půda o výměře 136 m2, vše v k.ú. Holice u 

Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví paní Ilony Korbelové  

za  

 pozemek parc. č. 249/21 trvalý travní porost o výměře 961 m2 

 pozemek parc. č. 247/4 zahrada  o výměře 847 m2 

 část pozemku parc. č. 265//5 orná půda o výměře 863 m2, vše v k.ú. Nové Sady u 

Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce. 

pro účely: Paní Korbelová nabízí své pozemky statutárnímu městu Olomouc proto, aby 

došlo v lokalitě, kde se má budovat „Holický les“ ke sjednocení pozemků do jednoho celku. 

Pozemky, který by p. Korbelová směnou získala  od statutárního města Olomouc do svého 

vlastnictví chce využívat za účelem zřízení zahrady, sadu. 

Všichni přítomní členové komise se směnou souhlasí. 

 

2. Statutární město Olomouc odbor majetkoprávní požádal o stanovisko k pronájmu 

majetku statutárního města Olomouc  

 část pozemku parc. č. 804/10 ostatní plocha  o výměře 2 m2 

pro účely: umístění reklamního naváděcího poutače ( 1,5 x 1 m) k prodejně chovatelských 

potřeb 

Všichni přítomní členové komise s pronájmem souhlasí. 

 

3. Statutární město Olomouc odbor majetkoprávní požádal o stanovisko k pronájmu 

majetku statutárního města Olomouc  

 část pozemku parc. č. 565/2 ostatní plocha  o výměře 3 m2 

pro účely: umístění reklamního zařízení  ( 2,0  x 3,0 m)  k prodejně chovatelských potřeb 

Všichni přítomní členové komise s pronájmem souhlasí. 

 

K pronájmům pozemků za účelem zřízení reklamních poutačů komise požaduje řádné 

prověření, zda jejich umístěním nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu  a to zejména ve vztahu k blízkosti železničního přejezdu směrem od BAUMAXU. 

 
 

VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 

  VII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v 19:00 hod. Další schůzka se bude konat dne  12.11. 2013 
v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová   
 


