
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 14.1.2014 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 14.1. 2014 
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  
                                                             Ing. Břetislav  Kvapil  

                                                                 Tomáš Pavlůsek 
                                                         Mgr. Isabela Pospíšilová  

                                                                    Ivanka  Weinertová  
                                                  
                                                                                                                

 Hosté: zástupce městské policie Olomouc a zástupce 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 komise informovala přítomné, že dne 17.12. 2013 Rada města Olomouce na 
svém jednání odvolala  Mgr.Davida Dohnala z funkce člena komise městské části č. 16 
Olomouc- Nový Svět, a to na základě jeho žádosti a dále dne 27.12 2013 Rada města 
Olomouce na svém jednání jmenovala členem komise městské části č. 16 Olomouc- Nový 
Svět pana Tomáše Pavlůska. 
 

V. Nová záležitost 
 

Členové komise byli seznámeni s novou poštou: 
• SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska ke směně majetku 
statutárního města Olomouce – pozemek  
parc. č.735/35 orná půda o výměře 950 m2  
parc. č.734/3   orná půda o výměře 345 m2  
parc. č.735/23 orná půda o výměře130 m2  
parc. č.735/24 orná půda o výměře 337 m2  
parc. č.735/21 orná půda o výměře 453 m2  



 

 

parc. č.735/20 orná půda o výměře 340 m2  
parc. č.735/19 orná půda o výměře 333 m2  
vše v v k.ú. Hodolany v obci Olomouc  
za pozemek parc.č.57/25 orná půda o výměře 2 777 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti Apis Trading s.r.o. 
pro účely: Předmětné pozemky  se nachází při ulici Přichystalova. Společnost Apis Trading 
s.r.o. žádá o směnu předmětných pozemků za pozemek parc.č.57/25 orná půda o výměře 
2 777 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve svém vlastnictví. Záměrem 
společnosti  Apis Trading s.r.o. je na směnovaných pozemcích uskutečnit výstavbu dvou 
rodinných domů. 
Členové komise nesouhlasí se směnou. Preferují prodej pozemků majitelům přilehlých 
nemovitostí.  

 
VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 

  VII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v 19:00 hod. Další schůzka se bude konat dne  11. února 
2014 v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová   


