KOMISE M^STSKÉ ^ÁSTI ^. 16 Nový sv^t
Zápis ze sch^zky ze dne,; 14-.9. ' 2010
Y.

Zahálení

KM^ ^. 16 - Nový Sv^t se sešla na pravidelné sch^zce v 18.00 hod., dne 14.9. 2010
v místnosti v budov^ základní školy P^ichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
H.

Prezence

P^edsedkyn^ zahájila sch^zku.
P^ítomny byly následující osoby: Irig. Bc.Marcela Buiglova ( p^edsedkyn^)
R^žena ^echáková
Kit.David Dohnal
Lubomír Faltynek
Ing. B^etislav Kvapil
Stanislav Pazderka
Ivanka Weinertová
Nep^ítomni: Mgr. Isabela Pospíšilová,
Hosté: zástupci POLICIE ^R a M^stské policie O1om buc
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^ni
všemi p^ítomnými ^leny KM^.
.
IV. Otev^ené body
P^ítomní ^lenové komise byli seznámeni:
• s požadavkem Dopravního podniku m ^sta Olomouce ve v^ci úpravy autobusové
to^ny na kone^né zastávce ul. Šlechtitel^ a opravy p^íst^ešku pro cestující tamtéž,
které byly formulované v dopise ze dne 21.7. 2010 adresované Magistrátu m ^sta
Olomouce, odboru dopravy. Všichni ^lenové s tímto požadavkem souhlasí a
podporují ho.
• s požadavkem odboru dopravy Magistrátu m ^sta Olomouce týkající se zhodnoceni
pr^b^hu zimní údržby v roce - r. 2009/2010 a sd ^lení p^ípadných požadavk^ na r.
2010/2011. ^lenové komise požadují omezení posypu soli a zvýšení podílu ru^ního
a strojního úklidu. S rozsahem úklidu byli spokojeni.
• s požadavkem odboru investic Magistrátu m ^sta Olomouce ve v^ci návrhu investic
na r. 2011. P^ítomnými byl tento požadavek projednán a navrhují za^adit do plánu
investic na r. 2011 výstavbu parkovacích stání a d ^tského h^išt^ u byt. dom^
P^ichystalova 46-50 a 52-60, což bylo požadováno již v r. 2010.

^lenové komise žádají statutární m^ sto Olomouc o obnovení pravidelného úklidu
v lokalit^, který zajiš^ovaly Technické služby m^sta Olomouce a.s. rómským ob ^anem.
Tento zp^sob úklidu se velmi osv^d^il.
^lenové komise se obracejí na vedení statutárního m^sta Olomouc s požadavkem na
rozší^ení kapacity mate^ské školy ve stávajícím objektu na ul. Prichystalova. D^vodem této
žádosti je skute^nost, že sou^asná kapacita mate^ské školy nesta^í a v objektu, kde je
umíst^na je dostatek volných prostor.
^lenové komise se obracejí na vedeni statutárního m^sta Olomouc s požadavkem na
zpevn^ní komunikace umíst^né na pozemku pare. ^. 82/6 k.ú. Nový Sv^t u Olomouce ,
obec Olomouc. Jedná se o komunikaci ve vlastnictví statutárního m^sta Olomouc a je
p^ístupovou komunikací k místní obvodní léka^ce.
Nová záležitost
^lenové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) MmOl, odbor stavební, odd^lení výkonu státní správa v doprav^ zaslal rozhodnuti ze dne
13.7. 2010 pod ^ j. SmOl/OPK/79/2810/2010/Nan, kterým povoluje zvláštní užívání
místní komunikace v ul. Sudova v Olomouci, chodník z d ^vodu rekonstrukce p^ípojek
RD od 14.7. do 14.8.2010.
b) MmOl, odbor stavební, odd^lení výkonu státní správa v doprav^ zaslal rozhodnuti ze dne
14.7. 2010 pod ^ j. SmOl/OPK/79/2951/2010/Ja, kterým povoluje úpinou uzavírku
místní komunikace v ul. P^ichystalova a ul. Rybá ^ská v Olomouci z d^vodu
rekonstrukce komunikace od 19.7. do 15.8. 2010.
c) MmOl, odbor stavební, odd^leni výkonu státní správa v doprav^ zaslal rozhodnuti ze dne
12.8. 2010 pod ^j. SmOI/OPK/79/3394/2010/Ja, kterým povoluje úpinou uzavírku
místní komunikace v ul. Pfichystalova a ul. Rybá^ská v Olomouci z d^vodu
rekonstrukce komunikace od 14.8 do 29.8. 2010.
d) MmOl, odbor stavební, odd^lení výkonu státní správa v doprav ^ zaslal rozhodnuti ze dne
20.8. 2010 pod ^j. SmO1/OPK/79/3475/2010/Nan, kterým povoluje zvláštní užívání
místní komunikace v ul. Šlechtitel^ v Olomouci, vozovka prodloužení vodovodu od
23.8. do 23.11. 2010.
e) MmOl, odbor životního prost^edí, odd^lení pé^e o zele^ zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání ve^ejné zelen^ zábory a výkopové práce - umíst^ní stavebního lešení st^hování technologie Tovární 13, Olomouc (od 12.7. 2010 - do 31.7. 2010) ze dne 7.7.
2010 pod 6j. SmOI/ŽP/55/ 10123/2010/Jar.
f) MmOl, odbor životního prost^edí, odd^lení pé^e o zele^ zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání ve^ejné zelen^ zábory a výkopové práce - umíst^ní stavebního lešení oprava fasády Tovární 13, Olomouc (od 12.7. 2010 - do 31.8. 2010) ze dne 7.7. 2010
.
pod ^ j. SmOl/ŽP/55/ 10122/2010/Jar.
g) MmOl, odbor životního prost^edí, odd^lení pé^e o zele^ zaslal dohodu o povolení
zvláštního urvání ve^ejné zelen^ zábory a výkopové práce - umíst^ní kontejneru

P^ichystalova za ^ . 71C, Olomouc (od 28.7. 2010 - do 27.8. 2010) ze dne 2.8. 2010 pod
^ j. SmOl/ŽP/55/ 11189/2010/Jar.
MmOl,
odbor životního prost^edí, odd^lení pé^e o zele^ zaslal dohodu o povolení
h)
zvláštníTio užívání ve ^ejné zelen^ zábory a výkopové práce - výkopové práce ( havárie
vodovodního ^adu) Tovární 33, Olomouc ( od 26.7. 2010 - do 4.8. 2010) ze dne 9.8.
2010 pod 6j. SmOl/ŽP/55/ 11499/2010/Jar.
i) MmOl, odbor životního prost^edí, odd^lení pé^e o zele^ zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání ve^ejné zelen^ zábory a výkopové práce - výkopové práce ( výstavba
vodovodního ^ádu) Šlechtitel^, Olomouc (od 23.8. 2010 - do 23.11. 2010) ze dne 20.8.
2010 pod ^j. SmOl/ŽP/55/ 12135/2010/Jar.
^j. SmOl/Maj
j) Statutární m^sto Olomouc, odbor majetkoprávní pod
/22/ 1776/2010/To ze dne 9.8. 2010 požádalo ^leny KM^ o sd^lení stanoviska
k prodeji majetku statutárního m^sta Olomouce:
objekt bez ^.p. / ^.ev. ( stavba technického vybavení) s pozemkem parc. ^. st. 1542 zast.
pl. o vým^^e 356 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc a ^ást parc. ^. 733/5 ostatní pl. o
vým^^e 452 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc za ú ^elem rekrea^ního využiti - z^ízení
chaty se zázemím. P^edm^tný objekt a pozemek se nacházi p^i ulici P^ichystalova za
obchodem s potravinami „Prejza” .
Všichni p^ítomní ^lenové komise nesouhlasili s odprodejem.
k) Statutární m^sto Olomouc, odbor majetkoprávní pod 6j. SmOl/Maj
/22/4411/2010/Výs ze dne 30.8. 2010 požádalo ^leny KM^ o sd^lení stanoviska
k pronájmu majetku statutárního m^sta Olomouce:
® ^ást pozemku parc. ^. 216 ostatní pl. o vým^^e 4 m2 v k.ú. Nová Sv^t u Olomouce,
obec Olomouc za ú^elem umíst^ní a užívání prodejního stánku s ob ^erstvením.
P^edm^tný pozemek se nachází p^i ulici Ru^ilova.
Všichni p^ítomní ^lenové komise nesouhlasili s pronájmem.
VI. Program p^íští sch^ze
Projednání došlé pošty.

VII. Ukon^ení
P^edsedkyn^ ukon^ila sch^zku v 19.00 hod. Další sch^zka se bude konat dne 12.10.
2010 v 18.00 hod. v místnosti v budov ^ základní školy P^ichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvo^ila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová

