
   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 12.1. 2010 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  12.1 2010 
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    
                                                              Stanislav Pazderka 
                                                              Ivanka  Weinertová  
 Omluveni: Lubomír Faltynek, Ing. Břetislav Kvapil, Mgr. Isabela Pospíšilová  
 Hosté:        zástupce Městské policie Olomouc 
                                                                                                                     
  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 
 

Přítomní členové komise byli seznámeni: 
• se zápisy z kontrolních dnů č. 3 a 4, které se konaly dne 9.12. 2009 a 6.1. 2010  a 

to ve věci  probíhající rekonstrukce komunikace a inž. sítí v ul. Přichystalova. 
• se schváleným novým názvem ulice Šípková v nově budované lokalitě rod. domů 

mezi  ul. Boční – Malinová.  
• s projekčním návrhem přechodu pro chodce na ul Holické ( u křižovatky Holická 

– Babičkova). Přechod pro chodce ani místo pro přecházení na ul. Holické 
v blízkosti ul. Přichystalova nelze z technických a majetkoprávních zrealizovat.  

 
   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 – výkopové práce- havárie 

vodovodního řadu ul. Tovární 33A ( za kotelnou) , ( od 25.11.  2009 –  do 4.12. 2009 ) ze 

dne 2.12. 2009 pod č.j. SmOl/ŽP/55/18961/2009/Jar. 

b) MmOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce – výkopové práce- prodloužení 



vodovodního a plynovodního řadu ul. Přichystalova (  od 2.12.  2009 –  do 31.12. 2009 ) 

ze dne 7.12. 2009 pod č.j. SmOl/ŽP/55/19238/2009/Jar. 

c) MmOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce – výkopové práce - ( od 1.1. 

2010 –  do 31.8. 2010 ) ze dne 4.1. 2010 pod č.j. SmOl/ŽP/55/19966/2009/Jar. 

d) MmOl, odbor stavební oddělení výkonu státní správa v dopravě zaslal rozhodnutí o 

úplné uzavírce místní komunikace v ul. Přichystalova v úseku od ul. Boční k ul. 

Ručilova. Důvodem uzavírky je  rekonstrukce komunikace  v ul. Přichystalova ( od 

30.11. 2009 – do 31.1. 2009 ) ze dne 4.1. 2010 pod č.j. SmOl/OPK/79/5193/2009/Ja. 

e) Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní pod č.j. SmOl/Maj /22/4910/2009/Čí 

ze dne  23.11. 2009 požádalo členy KMČ o stanovisko k pronájmu  majetku 

statutárního města Olomouce : 

• část pozemku parc. č. 790/3 orná půda o výměře 107 m2 v k.ú. Hodolany,  obec 

Olomouc. 

• část pozemku parc. č. 790/26 orná půda o výměře 3 m2 v k.ú. Hodolany,  obec 

Olomouc. 

Předmětné části pozemků jsou vyježděná cesta a travnatá plocha porostlá náletem podél 

oplocení přilehlé zahrady v blízkosti ul. Rybářská. O pronájem výše cit. částí pozemků 

bylo požádáno za účelem zřízení a užívání příjezdové cesty k  pozemku parc. č. 790/4 

orná půda k.ú. Hodolany. 

Všichni přítomní členové komise odsouhlasili pronájem. 

 

VII. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 

  VIII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v 18.30 hod. Další schůzka se bude konat dne 9.2. 2010 v 
18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová   


