KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 14.7. 2015

I. Zahájení
KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 14.července 2015
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
II. Prezence
Přítomny byly následující osoby:

Ing.Bc. Marcela Buiglova (předsedkyně)
Ing. Břetislav Kvapil
Lenka Maršálová Doležalová
Mgr. Isabela Pospíšilová

Nepřítomni: Ing. Monika Holečková, Vladimír Kauer , Pavel Mulák, Tomáš Pavlůsek
Hosté: zástupci městské policie a policie ČR
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Zápis z minulé schůzky nebyl schválen, neboť komise nebyla usnášení schopná po
celou dobu jednání.
IV. Otevřené body
Na jednání komise byla projednána výměna prasklého beton poklopu u dešťové kanalizace
za žel. přejezdem směrem k ul. U dětského domova. Předsedkyně komise zajistí objednání
výměny poklopu přes statutární město Olomouc. Jedná se o havarijní stav, na který již
komise upozorňovala. Nenašel se vlastník této dešťové kanalizace.
Předsedkyně komise zaurguje odpověď odboru dopravy MMOl ve věci omezení rychlosti přes
žel. přejezd na ul. Holické ( požadavek na 30 km/hod.) a taktéž i opravu zpomalovacího
pásu u základní školy Přichystalova.

V. Nová záležitost:
Členové komise byli seznámeni s novou poštou:


SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k pachtu nemovité věci ve
vlastnictví statutárního města Olomouce, část pozemku parc.č. 1678/30 orná půda o výměře

1 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a část pozemku parc.č. 1678/99 orná půda
o výměře 35 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Manželé Tkadlčíkovi si
požádali o pronájem části výše uvedených pozemků na základě výzvy odboru
majetkoprávního MMOl za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu č.p. 711 část obce
Nový Svět, obec Olomouc.
Vzhledem k tomu, že komise nebyla usnášení schopná nebylo o žádosti rozhodnuot.


SMOl, majetkoprávní odbor požádal o aktualizaci stanoviska ze dne 13.5. 2015 ve
věci nájmu, prodeje, pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce a
to :
1. pozemek parc. č. 761/10 ostatní plocha o výměře 305 m2
2. ideální podíl 4/12 pozemku parc. č. st. 1956 zastavěná plocha a nádv. o výměře 58
m2 vše v k.ú. Hodolany , obec Olomouc.
Pan Zdeněk Špičák žádá na základě výzvy odboru majetkoprávního o prodej, případně
pacht části pozemku parc.č. 761/10 o výměře 47 m2, v k.ú. Hodolany za účelem užívání
zeleninové zahrádky. Dále si žádá o prodej, případně pacht další části tohoto pozemku o
výměře 46 m2 za účelem rozšíření zeleninové zahrádky.
Manželé Koblížkovi žádají o nájem podílu 4/12 pozemku parc. č. st. 1956 zastavěná plocha
a nádv., v k.ú. Hodolany, obec Olomouc za účelem užívání stavby bez čp/če, technického
vybavení. Žadatelé jsou vlastníky pozemku parc. č. st. 1954 zastavěná plocha a nádv., v
k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jehož součástí je stavba bez čp/če, technického vybavení,
která se dále nachází na pozemcích parc.č. st. 1955 zastavěná plocha a nádv. a parc.č. st.
1956 zastavěná plocha a nádv., vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc.
Vzhledem k tomu, že komise nebyla usnášení schopná nebylo o žádosti rozhodnuto.
VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Schůzka byla ukončena. Další schůzka se bude konat dne 11.8. 2015 v 18.00 hod.
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová

