
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze schůzky ze dne 10.2. 2015 
 

I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  10. února 2015 
před budovou základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise nebyla usnášení schopná 
po celou dobu jednání. 
 

II. Prezence 
 
Přítomny byly následující osoby: Ing.Bc.Marcela Buiglova (předsedkyně) 
                                                          Ing.Břetislav Kvapil  
                                                                Tomáš Pavlůsek 
                                                          
Nepřítomni: Růžena Čecháková, Ing.Monika Holečková, Mgr. Isabela Pospíšilová, Ivanka 
Weinertová 
 
Hosté: zástupce městské policie Olomouc a policie ČR 

                                                                                                                  
III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 
Předsedkyně přečetla zápis z minulé schůzky. Zápis nebyl schválen, neboť komise nebyla 
usnášeníschopná..   
 

IV. Otevřené body 

 

Nebyly projednávány 

 

V. Nová záležitost 

 

SMOL, majetkoprávní odbor, požádal o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce, a to části pozemku parc.č.  565/2 ostatní plocha o 

výměře 3 m2 v  k.ú. Hodolany, obec Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ulici 

Holická. Na části pozemku je umístěno reklamní zařízení o velikosti reklamní plochy 3 m x 1 

m ve vlastnictví společnosti ETCIMEX spol. s.r.o. Na základě výzvy odboru majetkoprávního 

žádá společnost ETCIMEX spol. s.r.o.  o nájem předmětné části pozemku. 

 

SMOL, majetkoprávní odbor, požádal o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce, a to části pozemku parc.č.  727/2  zahrada o 

výměře 25 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ulici 

Přichystalova. Odbor majetkoprávní obdržel žádost p. M. Melhubové o nájem předmětné 

části pozemku za účelem parkování osobního vozidla u domu Přichystalova 42, Olomouc, 

kde žadatelka bydlí. Dle sdělení společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s.., jako správce 

předmětného pozemku, není předmětná část pozemku pronajatá a je volně přístupná z ul. 

Přichystalova. 



 

 

 
Výše uvedené žádosti nemohly být projednány, neboť komise nebyla usnášení schopná.  

 

VI. Program příští schůze 

 

Projednání došlé pošty. 

 

 VII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v 18:15 hod. Další schůzka se bude konat dne  10.3. 2015 v 
18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 

 
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová   
 

 


