
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 8.11.  2011 

 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  8.11. 2011 
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  Buiglová ( předsedkyně) 

                                                                    Růžena  Čecháková  
                                                            Mgr.David  Dohnal 

                                                         Ing. Monika  Holečková                                                             
                                                            Ing. Břetislav  Kvapil  
                                                            Mgr. Isabela  Pospíšilová  
                                                                    Ivanka  Weinertová  
  Omluveni:  RNDr. Jiří  Holinka, PhD. 
      

Hosté: náměstkyně primátora Mgr. Eva Machová 
             zástupci 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 
 

V rámci jednání komise proběhla diskuze se zástupkyní samosprávy týkající se strategie 
statutárního města Olomouce ve vztahu k bytovému domu Přichystalova 70. Přítomní 
členové komise diskutovali o možných alternativách řešení. Paní Mgr. E. Machová seznámila 
přítomné s různými možnostmi řešení a se současným staveb domu. Členové komise 
doporučují v domě Přichystalova 70 vybudovat dům s pečovatelskou službou, neboť to by 
logicky v dané lokalitě rozšířilo již fungují služby tohoto charakteru a zklidnilo dané území. 
V bezprostřední blízkosti domu Přichystalova 70 jsou již 2 domy s pečovatelskou službou. 
 
Na jednání komise byly projednány výstupy z informativního měření rychlosti v ul. 
Přichystalova s tím, že následně budou projednána opatření, která by měla pomoci ke 
snížení vyšší rychlosti motorových vozidel, kterou se v daném místě  jezdí. ( výstupy budou 
pro informovanost občanů vyvěšeny ve vitríně). 

 



 

 

V. Nová záležitost 
 

Členové komise byli seznámeni s novou poštou: 
 
a) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku  statutárního města Olomouce –  pozemku parc.č.566/7 orná půda o výměře 
170 m2, v  k.ú. Hodolany, v obci Olomouc. Předmětný pozemek se nachází mezi 
železniční tratí a areálem bývalého Nealko, kdy p. Vávra žádá o pronájem části 
předmětného pozemku za účelem užívání zeleninové zahrádky. 

      Všichni členové komise souhlasí s pronájmem.  
 
b) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku  statutárního města Olomouce –  pozemku parc.č.790/3 orná půda o výměře 
140 m2, v  k.ú. Hodolany, v obci Olomouc. Předmětný pozemek se nachází mezi 
železniční tratí a areálem bývalého Nealko, kdy p. Čečatka žádá o pronájem části 
předmětného pozemku za účelem užívání zeleninové zahrádky. 

      Všichni členové komise souhlasí s pronájmem.  
 
c) SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal členům komise  dohodu o 

povolení zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce. Předmětem dohody 
je zábor části pozemku parc. č. 1062/41, v k.ú. Hodolany, a to v termínu  od 29.9. 2011 
do 8.10. 2011, z důvodu havárie plynovodního potrubí. 

 
d) SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal členům komise  dohodu o 

povolení zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce. Předmětem dohody 
je zábor části pozemku parc. č. 3/6, v k.ú. Nový svět u Olomouce, a to v termínu  od 
7.10. 2011 do 30.10. 2011, z důvodu umístění stavebního lešení- oprava fasády. 

 
e) SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal členům komise  dohodu o 

povolení zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce. Předmětem dohody 
je zábor části pozemku parc. č. 680/3, v k.ú. Hodolany, a to v termínu  od 3.12. 2011 do 
24.12. 2011, z důvodu prodeje vánočních dárků. 

 
VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 

  VII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v 19.30 hod. Další schůzka se bude konat dne  13.12. 
2011 v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová   


