
          KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 16 Nový sv�t 

Zápis ze sch�zky ze dne 12.2. 2008 
 

I. Zahájení 
 

KM� �. 16 - Nový Sv�t  se sešla na pravidelné sch�zce v 18.00 hod., dne  12.2. 2008 
v místnosti v budov� základní školy P�ichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení 
schopná po celou dobu jednání. 

 
II. Prezence 

 
P�edsedkyn� zahájila sch�zku.  
P�ítomny byly následující osoby:  

                                                       Ing. Bc.Marcela Buiglova ( p�edsedkyn�) 
                                                               R�žena �echáková 
                                                               David Dohnal 
                                                        Ing. B�etislav Kvapil 
                                                               Stanislav Pazderka 
                                                      Mgr. Izabela Pospíšilová 
                                                               Ivanka  Weinertová  
 
Omluveni:                                            Lubomír Faltýnek 
                                                             Josef Kova�ík 
 
                                                   
  III. Schválení zápisu z minulé sch�zky 
 
P�edsedkyn� p�e�etla zápis z minulé sch�zky. Zápis byl schválen v p�e�teném zn�ní 
všemi p�ítomnými �leny KM�.  

 
IV. Otev�ené body 
a) P�edsedkyn� KM� informovala �leny  KM� o odstoupení �lena KM� Ing. P. K�enka 

z komise.  
b) P�edsedkyn� KM� informovala �leny KM� o instalaci nové informa�ní vitríny KM� na 

objektu Základní školy a školky na ul. P�ichystalova. Po instalaci  informa�ní vitríny 
bude zrušena nást�nka v objektu potravin -  Prejza.  

 
V. Nová záležitost 
 
�lenové komise byli seznámeni s novou poštou: 

a) Statutární m�sto Olomouc, odbor majetkoprávní zaslalo pod �.j. 
SmOl/Maj/22/5048/2007/Sk ze dne 21.12. 2007 žádost o sd�lení stanoviska 
k pronájmu �ásti pozemku za ú�elem umíst�ní reklamního panelu o velikosti reklamní 
plochy 2 x 1 m – pozemek  parc. �. 804/10  k.ú. Hodolany, ul. Holická, obec Olomouc 
pro firmu TRADIX UH, a.s.,Hušt�novská 2004, 686 03 Staré M�sto 

      Hlasování – pro:  7     proti:  0       zdržel se:  0. 



b) Statutární m�sto Olomouc odbor majetkoprávní zaslalo pod �.j. 
SmOl/Maj/22/6098/2007/2007/Sk ze dne 23.1. 2008 žádost o sd�lení stanoviska 
k pronájmu �ásti pozemku za ú�elem užívání zahrady, užívání garáže, p�íst�ešku a  
p�ístupové cesty k nim - pozemek parc. �. 790/3 k.ú. Hodolany, ul. Rybá�ská, obec 
Olomouc pro Pavla �e�atku, Jana a Alenu �e�atkovi a Irenu a Alfreda Zatloukalovi.                                              
Hlasování – pro:  0     proti:  7    zdržel se:   0. 

c) Komise byla seznámena se žádostí statutárního m�sta Olomouc  o  p�edložení návrh� 
na pojmenování dvou nov� vznikajících ulic kolmých k ulici P�ichystalova. �lenové 
komise své návrhy p�edloží na p�íští sch�zce. 

    
VI. Úkoly 

a) P�edsedkyn� KM� požádá jménem �len� KM� vlastníka a správce komunikace a 
chodníku v ulici P�ichystalova o odstran�ní n�kterých havarijních míst. Taktéž požádá o 
odstran�ní zbylých patek od dopravního zna�ení v chodníku v ul. P�ichystalova. 

b) P�edsedkyn� KM� op�tovn� požádá Magistrát m�sta Olomouce, odbor žp o provedení 
radikálního �ezu vrby rostoucí na pozemku parc. �. 735/17 k.ú. Hodolady.  

c) P�edsedkyn� KM� iniciuje prost�ednictvím odboru žp MmOl jednání ve v�ci 
koncep�ního �ešení nepo�ádku v okolí domu P�ichystalova 70 ( pravidelný úklid v okolí 
domu, vybudování zídky u kontejner�).  

d) Komise projednala žádost MUDr. J. Plevové a Ing. R. Plevy o úpravu prostoru p�ed 
domem Sudova 3 v�etn� �ádného odvodn�ní. Vzhledem k tomu, že se komise snažila 
tuto v�c již �ešit a to bez úsp�chu, komise doporu�uje, aby se žadatelé v této v�ci obrátili 
na Statutární m�sto Olomouc a Moravskou vodárenskou a.s. 

e) P�edsedkyn� KM� zajistí objednání skluzavkové konstrukce do MŠ P�ichystalova ( 
odsouhlaseno �leny KM� v roce 2007 a nezrealizováno). 

VII. Program p�íští sch�ze 

Projednání došlé pošty a projednání návrh� názv� nových ulic. 
 
VIII. Ukon�ení 
 

P�edsedkyn� ukon�ila sch�zku v 19. 00 hod. P�íští sch�zka se bude konat v 18.00 hod., 
dne  11.3. 2008, v místnosti v budov� základní školy  P�ichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvo�il: David Dohnal 
 
Zápis schválil: Ing. Bc. Marcela Buiglová   


