
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět

Zápis ze schůzky ze dne 8.6. 2010

I.

	

Zahájení

KMČ Č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 8.6. 2010
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení
schopná po celou dobu jednání.

H.

	

Prezence

Předsedkyně zahájila schůzku.
Přítomny byly následující osoby: Ing. Bc.Marcela Buiglova ( p ředsedkyně)

Růžena Čecháková
Bc.David Dohnal

Stanislav Pazderka
Mgr. Isabela Pospíšilová,

Ivanka Weinertová

Nepřítomni:, Lubomír Faltynek, Ing. Břetislav Kvapil

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 s opatřením odboru koncepce a rozvoje Magistrátu
města Olomouce ze dne 31.5. 2010 pod čj. SMOL/OKR/ 19/3129/2008/Ga a to v e věci

oznámení o projednání konceptu Územního plánu Olomouc v četně vyhodnocení vlivů na

udržitelný rozvoj území. K veřejnému nahlédnuti je koncept územního plánu včetně
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území vystaven od 1.6. 2010 do 30.7. 2010
v předsálí velkého zasedacího sálu Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Olomouc) a
v elektronické podobě na speciální webové stránce www.olomouc.eu /uzemni-planovani.
Veřejné projednání konceptu včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
spojené s odborným výkladem projektanta se uskuteční večtvrtek 15.7. 2010 v 16:00
hodin ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.

V. Nová záležitost

Členové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) MmOl, odbor stavební, oddělení výkonu státní správa v dopravě zaslal rozhodnuti ze dne

18.5. 2010 pod 6j. SmOl/OPK/79/ 1831/2010/Nan, kterým povoluje zvláštní užívání
místní komunikace v ul. Pittsburská 12 v Olomouci, chodník z důvodu stavebních



úprav rod. domu od 20.5. do 18.6.2010.

b) MmOl, odbor stavební, oddělení výkonu státní správa v dopravě zaslal rozhodnuti ze dne

26.5. 2010 pod 6j. SmOl/OPK/79/2071/2010/Ja, kterým povoluje úpinou uzavírku
místní komunikace v ul. Přichystalova ( slepá část , u křiž. S ul. Rybářskou) v Olomouci
z důvodu rekonstrukce komunikace - přeložka plynovodu od 31.5. do 2.6. 2010.

c) MmOl, odbor stavební, oddělení výkonu státní správa v dopravě zaslal rozhodnuti ze dne
28.5. 2010 pod čj. SmOl/OPK/79/2108/2010/Nan, kterým povoluje zvláštní užívání

místní komunikace v ul. Tovární x Hodolanská v Olomouci, chodník z důvodu
demolice objektu od 31.5. do 5.6. 2010.

d) MmOl, odbor životního prost ředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povoleni
zvláštního urvání veřejné zeleně zábory a výkopové práce - havárie parovodnyho řadu
Holická 31, Olomouc ( od 26.4. 2010 - do 5.5. 2010) ze dne 3.5. 2010 pod čj.
SmOl/ŽP/55 / 7023 / 20001009/Jar.

e) Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní pod čj. SmOl/Maj
/22/5727/2010/Sa ze dne 1.6. 2010 požádalo členy KMČ o sdělení stanoviska
k pronájmu majetku statutárního města Olomouce:

• Část pozemku parc. č. 1086/12 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc

Předmětný pozemek se nachá i při ulici Tovární. Účelem pronájmu je umístění
oboustranného osvětleného bigboardu.

	

.
Všichni přítomní členové komise souhlasili s uzavření' smlouvy o, budoucí kupní
smlouvě.

VI. Program příští schůze

Projednáni došlé pošty.

VII. Ukončení

Předsedkyně ukončila schůzku v 19.00 hod. Další schůzka se bude konat dne 14.9.2010
v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.

Zápis vytvořila a schválila Ing. Bc. Marcela Buiglová
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