
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 12.6. 2012 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  12.6. 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. Břetislav  Kvapil  
                                                                     Ivanka  Weinertová  
                                                      
                                                                                                                  
  Omluveni: Mgr. Isabela  Pospíšilová, RNDr. Jiří  Holinka, PhD., Ing.Monika Holečková                                                                                
                                                             

Hosté: členové Rady města Olomouce: Mgr. E. Machová a Ing. K. Šimša 
            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 
Členové Rady města Olomouce seznámili přítomné s koncepcí lokality Přichystalova  – 
oprava holobytů Holická 31 a následná oprava domu Přichystalova 70.  Oprava holobytů by 
měla být provedena do března 2013. Do opravených holobytů budou následně přestěhováni 
obyvatelé domu Přichystalova 70, který  se následně taktéž opraví. 

 
 

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 –  části pozemků  
parc. č. 735/30 orná půda o výměře 75 m2 
parc. č. 735/27 ostatní plocha o výměře114 m2 
parc. č. 790/3   orná půda o výměře 35 m2 
parc. č. 846/1  ostatní plocha o výměře 75 m2 vše 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  prodeji 

majetku statutárního města Olomouce – pozemek parc.č.1672/4 orná půda o výměře 
684 m2 v  k.ú. Holice u Olomouce, v obci Olomouc. Pan R. Ráb žádá o prodej pozemku 
za účelem výstavby sídle společnosti, kancelářských a obchodních prostor a drobné 
výroby. Pozemek se nachází při ul. Šlechtitelů poblíž průmyslové zóny. 

 
      Členové komise nesouhlasí s prodejem.  
 
VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 
  VII. Ukončení 
 

Předsedkyně ukončila schůzku v 19.00 hod. Další schůzka se bude konat dne  10.7.  
2012 v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová   
 


