KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 13.10. 2015

I. Zahájení
KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 13.října 2015
v místnosti v budově 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
Vladimír Kauer
Lenka Maršálová Doležalová
Pavel Mulák,
Mgr. Isabela Pospíšilová

Nepřítomni: Ing. Monika Orel, Tomáš Pavlůsek
Hosté: zástupci městské policie a policie ČR
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Byl schválen zápis ze schůzek konané dne 8.9. 2015, komise byla usnášení schopná po
celou dobu jednání.
IV. Otevřené body
Předsedkyně komise seznámila přítomné s žádostí odboru životního prostředí Magistrátu
města Olomouce a to ve věci vyjádření se komise k organizaci sběrových sobot v roce 2016.
K tomuto dopisu členové komise se vyjádřili tak, že souhlasí s organizací sběrových sobot
v lokalitě Nový Svět na jaře a to u obchodu s potravinami PREJZA.
V. Nová záležitost
Členové komise byli seznámeni s novou poštou:


SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí
ve vlastnictví statutárního města Olomouce a to:
pozemek parc.č. 841/31 ostatní plocha o výměře 249 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc.

Předmětný pozemek se nachází v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého. Žadatel o
odprodej žádá o odprodej pozemku za účelem jeho údržby. Žadatel o odprodej pozemku je
vlastníkem sousední budovy umístěné na pozemku parc. č. 180/10 zastavěná plocha a
nádvoří k. ú. Hodolany, obec Olomouc č.p. 1097.
Členové komise nesouhlasí s prodejem pozemku, souhlasí pouze s jeho pronájmem. Důvodem
je skutečnost, že by tento pozemek měl zůstat součástí veřejného prostranství.


SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých věcí
ve vlastnictví statutárního města Olomouce a to:
pozemek parc.č. 566/7 orná půda o výměře 2792 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc.
Předmětný pozemek se nacházejí mezi železniční tratí a areálem bývalého areálu Nealko.
Pozemky budou pronajaty vlastníkem za účelem užívání zahrádek ( změna nájemců).
Členové komise souhlasí s pronájmy.


SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí
ve vlastnictví statutárního města Olomouce a to:
část pozemku parc.č. 733/4 ostatní plocha o výměře 220 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc.
Předmětný pozemek se nachází při ulici Přichystalova. Žadatel chce odkoupit předmětný
pozemek za účelem stavebního rozšíření stávající budovy umístěné na pozemku parcela č.
st. 1477 zastavěná plocha a nádvoří a za účelem zřízení parkovacích míst k tomuto objektu.
Původně objekt sloužil jako trafostanice. Nové využití objektu je navrhováno nao kanceláře
a byty.
Členové komise souhlasí s prodejem pozemku, ale upozorňují na nedostatek parkovacích míst
v lokalitě.


SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí
ve vlastnictví statutárního města Olomouce a to:
část pozemku parc.č. 1678/32 orná půda o výměře 784 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc.
část pozemku parc.č. 1687/1 ostatní plocha o výměře 4662 m2 v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc.
část pozemku parc.č. 1689/1 orná půda o výměře 4207 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc.
část pozemku parc.č. 1691 orná půda o výměře 74275 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc.
část pozemku parc.č. 1693 orná půda o výměře 4406 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc.

Jedná se o neudržovanou travnatou plochu s cestou zpevněnou betonovými panely, původně
přístupovou cestu k již odstraněným fóliovníkům, v oploceném areálu zahradnictví
v lokalitě Nový Dvůr v ulici Šlechtitelů. Žadatel o nájem zde hodlá provozovat
zemědělskou výrobu. V souvislosti s tím hodlá v oploceném areálu umístit nádrže na vodu
cca 100 m3.
Členové komise souhlasí s nájmem.

VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Schůzka byla ukončena. Další schůzka se bude konat dne 10.11.2015 v 18.00 hod.
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová

