KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 12.8. 2014
I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 12. srpna 2014
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
II.

Prezence

Přítomny byly následující osoby:

Růžena Čecháková
Ing. Břetislav Kvapil
Tomáš Pavlůsek
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ivanka Weinertová

Nepřítomni: Ing.Monika Holečková, Ing.Bc.Marcela Buiglova (předsedkyně)
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Pan T. Pavlůsek přečetl zápis z minulé schůzky. Zápis byl schválen v přečteném znění
všemi přítomnými členy KMČ.
IV.

Otevřené body

Byly projednány požadavky komise na investice na rok 2015. Navrženy byly tyto akce:
1. Pokračování cyklostezky směrem do městské části Nový Svět s výhledem na
prodloužení do městské části Holice ( od kruhového objezdu u Teplárny po kruhový
objezd u Baumaxu mu). Na stavební záměr již byla vydána příslušná správní
povolení.
2. Rekonstrukce komunikace před bytovým domem Ručilova 7, 9 a 11. Požadavek na
zpracování projektové dokumentace.
Opravu chodníku v ul. Sudova směrem ke kulturnímu domu LOLA zajišťuje odbor dopravy
ze svých prostředků. Bylo přislíbeno, že bude zrealizováno v průběhu roku 2015.
Nová záležitost
SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve
vlastnictví statutárního města Olomouce.

Nemovitá věc:
 část pozemku parc. č. 563/1 ostatní plocha ( dle GP parc. č. st. 2512 zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc.
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází u řadových garáží mezi bytovými domy na ul. Tovární.
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. užívá předmětnou část pozemku na základě nájemní
smlouvy. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá o prodej předmětné části pozemku,
popřípadě o zřízení věcného břemene na umístění a provozování trafostanice na tomto
pozemku.
Členové komise upřednostňují zřízení věcného břemene na umístění a provozování
trafostanice ( pozemek parc. č. st. 2512), pokud toto nebude možné souhlasí
s prodejem pozemku.
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení výkonu státní správy v dopravě a
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň svými přípisy
informovali KMČ č. 16 o záboru veř. prostranství- komunikace a chodníku v ul.
Přichystalova ( zřízení kanalizační a vodovodní přípojky u novostavby 2 rod. domů) a dále
veřejného prostranství – zeleně v ul. Ručilova 14 ( zateplení bytového domu).
VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 19:00 hod. Další schůzka se bude konat dne 9.září 2014.
v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová

