
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 15.5. 2012 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  15.5. 2012 
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.MonikaHolečková                                                                              

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

Hosté: zástupce městské policie Olomouc – strážník M. Fakla 
              zástupce policie  ČR -  nadstr. Achilles 
                                                                                                   
  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 
Předsedkyně komise požádal přítomné zástupce městské policie Olomouc a republikové 
policie o provádění pravidelných kontrol kamionů odstavovaných na komunikaci ( spojka mezi 
ul. Babičkova a Holická) u benzinové pumpy. Kamiony často stojí v komunikačním tělese a 
dále je přes ně ztížený výhled při odbočování do ul. Holická a Babičkova.  
 

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 –  pozemek parc. č. 761/12 ostatní plocha o 
výměře 256 m2, v  k.ú. Hodolany, v obci Olomouc za účelem  užívání zeleninové 
zahrádky. Pozemek se nachází při ul. Rybářská. 

     Členové komise souhlasí s pronájmem. 
b) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska k darování , popř. 

výkupu za symbolickou cenu do majetku statutárního města Olomouce – pozemek 
parc.č.560/4 ost. plocha o výměře 163 m2 v  k.ú. Hodolany, v obci Olomouc. 
Současným vlastníkem je Nestlé Česko s.r.o. Pozemek se nachází při ul. Tovární. 



 

 

      Členové komise souhlasí s převodem.  
c) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska k prodeji majetku 

statutárního města Olomouce – část pozemku parc.č.7/2 zahrada o výměře 90 m2 v  
k.ú. Nový  Svět u Olomouce, v obci Olomouc. Předmětný pozemek se nacházejí při ul. 
Holická.  

      Členové komise souhlasí s prodejem.  
 
 
VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 
  VII. Ukončení 
 

Předsedkyně ukončila schůzku v 19.00 hod. Další schůzka se bude konat dne  12.6.  
2012 v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová   


