
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 8.7. 2014 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  8. července  
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 městské části informovala přítomné o ukončení oprav chodníků v ul. 

Ručilova a Holická a dále o vybudování zpevněné plochy na tříděný odpad u obchodu 

s potravinami „Prejza“. 

. 

  
V. Nová záležitost 

 

SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k  prodeji nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce. 

 Nemovitá věc:  

• část pozemku parc. č. 80 orná půda o výměře  30 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce, 

obec Olomouc. 

Záměr žadatele: 

Předmětný pozemek se nachází při ulici U Městského dvora. Jedná se o travnatý pás mezi 



 

 

pozemky  soukromých vlastníků. Žadatelé manželé Pechancovi mají zájem odkoupit část 

předmětného pozemku za účelem rozšíření zázemí rod. domu. 

Členové komise souhlasí s prodejem části pozemku. 
 

SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska ke směně nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce. 

Nemovitá věc:  

• část pozemku parc.č. 677/1 ostatní plocha ( dle GP parc. č. 677/6 ostatní plocha) o 

výměře 996 m2 v  k.ú. Hodolany, obec Olomouc. 

Záměr žadatele: 

ČR- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje požádalo o směnu části pozemku  parc.č. 

677/1 ostatní plocha ( dle GP parc. č. 677/6 ostatní plocha) o výměře 996 m2 v  k.ú. 

Hodolany, obec Olomouc v jejich vlastnictví  za část pozemku parc.č. 451/25 ostatní plocha  

o výměře 468 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce . 

Předmětná část pozemku ve vlastnictví ČR- Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje 

se nachází při ul. Babíčkova a je na ní umístěna komunikace ve vlastnictví statutárního 

města Olomouce, ve správě odboru dopravy. 

Členové komise souhlasí se směnou. 
 
SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k pachtu nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce. 

Nemovitá věc:  

• část pozemku parc.č. 761/12 ostatní plocha o výměře 256 m2 v  k.ú. Hodolany, 

obec Olomouc. 

Záměr žadatele: 

Předmětný pozemek se nachází poblíž ulice Rybářská. Pan M. Všeteček žádá o pacht části 

předmětného pozemku za účelem užívání zahrádky. 

Členové komise souhlasí s pachtem části pozemku. 
 
 

VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 
  VII. Ukončení 
 
Předsedkyně ukončila schůzku v 19:00 hod. Další schůzka se bude konat dne  12. srpna 
2014 v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová   
 
 


