KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 8.9. 2009

I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 8.9. 2009
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
II.

Prezence

Předsedkyně zahájila schůzku.
Přítomny byly následující osoby:

Ing. Bc.Marcela Buiglova ( předsedkyně)
Růžena Čecháková
Bc.David Dohnal
Ing. Břetislav Kvapil
Stanislav Pazderka
Ivanka Weinertová
Nepřítomni:
:

Lubomír Faltýnek
Mgr. Isabela Pospíšilová

III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Předsedkyně přečetla zápis z minulé schůzky. Zápis byl schválen v přečteném znění
všemi přítomnými členy KMČ.
IV.

Otevřené body

Členové komise při dnešním jednání odsouhlasili nový název ulice, která vznikne
v lokalitě ul. Boční – Malinová. Navrhují název ul. Šípková.
Členové komise při dnešním jednání odsouhlasili návrh odboru koncepce a rozvoje,
oddělení koncepce zeleně a rekreace Magistrátu města Olomouce na obnovu dětského hřiště
mezi byt. domy v ul. Ručilova.
Člen komise upozornil na špatný zdravotní stav stromu před domem s pečovatelskou
službou na ul. Přichystalova. Je nutné tento strom nechat prohlédnout odborníkem. Jiným
členem komise bylo poukázáno na špatný technický stav rozvaděče před obchodem
s potravinami „Prejza“. Předsedkyně komise prověří zda se jedná o rozvaděč VO nebo NN a
následně dá podnět k jeho opravě.
Předsedkyně komise informovala přítomné o pozvánce, kterou obdržela na jednání na
úterý dne 15.9. 2009 v 10:00 hod. dopoledne na odbor dopravy Magistrátu města
Olomouce. Toto jednání by se mělo týkat upřesnění technického řešení přechodů pro
chodce a autobusových zastávek v ul. Holická –Babíčkova a v ul. Holická – Přichystalova.
Předsedkyně komise seznámila přítomné s přípisem, který obdržela od odboru

koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce. Jedná se o oznámení o veřejném
projednávání návrhu obecné povahy změny č. XVII/20 územního plánu sídelního útvaru
Olomouc. Změna se týká lokality „Záhumenek“, v katastru Holice a jedná se o změnu ve
funkčním využití z plochy orné půdy na plochu zeleně krajinné. K veřejnému nahlédnutí je
návrh změny č. XVII/20 ÚPnSÚ Olomouc vystaven od 17.8. do 1.10. 2009 na Magistrátu
města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje – Hynaisova 10, Olomouc. Návrh změny
územního plánu je zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední
desce Magistrátu města olomouce ( www.olomouc.eu). Veřejné projednání návrhu
s odborným výkladem se uskuteční ve čtvrtek dne 1.10. 2009 v 15 .00 hod. odpoledne
v zasedací místnosti odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.

V.

Nová záležitost

Členové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) MmOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce – umístění předzahrádky pro
sezónní restaurační provoz ul. Tovární 42a, Olomouc ( od 16.5. 2009– do 30.9. 2009 ) ze
dne 17.8. 2009 pod č.j. SmOl/ŽP/55/13218/2009/Jar.
b) MmOl, odbor stavební oddělení výkonu státní správa v dopravě zaslal rozhodnutí o
dodatečném povolení zvláštního užívání komunikace v ul. Přichystalova 9, Olomouc
v rozsahu 13 m2 z důvodu havárie – únik plynu ( od 20.8.2009 – do 29.8. 2009 ) ze dne
31.8. 2009 pod č.j. SmOl/OPK/79/3607/2009/Nan.
c) Statutární
město
Olomouc,
odbor
majetkoprávní
pod
č.j. SmOl/Maj
/22/3420/2009/Ha ze dne 13.8. 2009 požádalo členy KMČ o stanovisko
k bezúplatnému převodu majetku statutárního města Olomouce a to:
• pozemku parc. č. 677/5
ost. plocha o výměře 107 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc,
• pozemku parc. č. 710/30 ost. plocha o výměře 441 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc,
• pozemku parc. č. 848/8 ost. plocha o výměře 308 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace a dále Olomoucký kraj navrhuje bezúplatný převod pozemku
parc. č. 842/10
ost. plocha o výměře 166 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc
z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy
Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace. Předmětné pozemky se nacházejí při ulici Holická a jsou
dotčeny stavbou „ Baumax Olomouc – přístavba, objekt SO -15 Malá okružní křižovatka
Holická a úprava odbočení rozšířením ul. Holické na ul. Babičkova“, jejímž investorem
byla společnost Pronájem a využití nemovitostí Praha, s.r.o.
Všichni přítomní členové komise odsouhlasili bezúplatný převod.
d) Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní pod č.j. SmOl/Maj /22/4402/2009/Čí
ze dne 26.8. 2009 požádalo členy KMČ o stanovisko k darování majetku statutárního
města Olomouce a to:
• části pozemku parc. č. 987/12 ost. Plocha ( dle GP díl „y2“) o výměře 162 m2 v k.ú.
Hodolany, obec Olomouc,

• části pozemku parc. č. 987/1 ost. Plocha ( dle GP díl „t2“) o výměře 1 070 m2 v k.ú.
Hodolany, obec Olomouc.
Předmětné části pozemků se nacházejí při ulici Wittgensteinova a v blízkosti ulice
Tovární. Jedná se o darování pozemků z vlastnictví statutárního města Olomouce do
vlastnictví České republiky – Povodí Moravy, s.p. Na pozemcích je umístěna stavba
obtokového kanálu, vybudovaného na ochranu města před povodněmi v rámci PPO“
Morava, Olomouc – I. etapa“ v roce 2006 a 2007.
Všichni přítomní členové komise odsouhlasili darování.
VII. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VIII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 19. 00 hod. Další schůzka se bude konat dne 8.9. 2009
v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová

