KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 9.2. 2010
I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 9.2. 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
Ing. Břetislav Kvapil
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ivanka Weinertová
Nepřítomni: Lubomír Faltynek, Stanislav Pazderka
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 zápisem z kontrolního dne č. 5, který se konal dne 20.1. 2010, a to ve věci
probíhající rekonstrukce komunikace a inž. sítí v ul. Přichystalova,
• s harmonogramem sběrových sobot v Olomouci v r. 2010. Sběrová sobota
v městské části Nový svět se uskuteční dne 5. června 2010 od 8:00 hod. do 13:00
hod. na Přichystalové ulici u obchodu,
• se změnami v jízdních řádech. Linka č. 13 nebude již obsluhovat městskou část
Týneček. Ve směru z městské části Nový Svět bude linka ukončena na Hlavním
nádraží. Bude zachována občasná obsluha zastávek AŽD a Sigma.
Přítomní členové komise navrhují:
• v rámci rekonstrukce ulice Přichystalova umístit na konečné zastávce autobusu
v ul. Přichystalova automat na jízdenky, a to z toho důvodu, že majitelé 2
obchodů v této lokalitě jízdenky přestali prodávat a obyvatelé si mohou jízdenky
zakoupit pouze za zvýšenou cenu v autobusu,
• natrvalo omezit nejvyšší povolenou rychlost z 50 km/h na rychlost 30 km/h na
ul. Holické v místě za železničním přejezdem (křižovatka ul. Přichystalova a

•

Holická). a to v obou směrech ( od BAUMAXU i od ul. Šlechtitelů), a to včetně
dodatkové tabulky „ chodci ve vozovce“,
v rámci rekonstrukce ul. Přichystalova provést snížení obrubníků v ul. Holické u
železničního přejezdu, a to v místě přecházení na autobusové zastávky (
křižovatka ul. Přichystalova a Holická).

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 reklamní tabule
typu „A“ v ul. Babičkova 1x, Polská 1x, Velkomoravská 1x a Holická 2x ( od 1.1. 2010 –
do 31.12. 2010 ) ze dne 6.1. 2010 pod č.j. SmOl/ŽP/55/20/2010/Jar.
b) 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 44 ( od 22.1. 2010 – do 31.1. 2010 ) ze dne 1.2. 2010
pod č.j. SmOl/ŽP/55/1336/2010/Jar.
c) Statutární
město
Olomouc,
odbor
majetkoprávní
pod
č.j. SmOl/Maj
/22/6014/2009/To ze dne 8.1. 2010 požádalo členy KMČ o stanovisko výkupu
nemovitostí do vlastnictví statutárního města Olomouce :
•
pozemek parc. č. 787/15 vodní plocha o výměře 335 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc.
•
pozemek parc. č. 846/9 ostatní plocha o výměře 216 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc.
Předmětné pozemky jsou pod částí stavby odlehčovací stoky na sběrači „D“ a součást
travnaté plochy a polní cesty podél této stoky v lokalitě U býčí louky a Zákopa. Stavba
odlehčovací stoky na sběrači „D“ je ve vlastnictví statutárního města olomouce a ve
správě společnosti Moravská vodárenská, a.s. Statutární město Olomouce je vlastníkem
pozemků sousedících s výše uvedenými pozemky. Výše cit. pozemky jsou ve vlastnictví
soukromé osoby, která je nabízí statutárnímu městu Olomouc k odprodeji.
Všichni přítomní členové komise souhlasili s výkupem.
d) Statutární
město
Olomouc,
odbor
majetkoprávní
pod
č.j. SmOl/Maj
/22/6316/2009/To ze dne 11.1. 2010 požádalo členy KMČ o stanovisko k pronájmu s
následným odkupem nemovitosti z vlastnictví statutárního města Olomouce :
•
část pozemku parc. č. 216 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Nový Svět u
Olomouce, obec Olomouc.
Předmětná část pozemku se nachází při ul. Ručilova. Společnost ČEZ Distribuce, a.s.
požádala o pronájem s následným odprodejem předmětné části pozemku za účelem
výstavby kompaktní distribuční stanice Betonbau typu UKL 3119.
Všichni přítomní členové komise souhlasili s nájmem s následným odprodejem.
VII. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.

VIII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 18.30 hod. Další schůzka se bude konat dne 9.3. 2010 v
18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová

