KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 11.9. 2012
I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 11.9. 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. Monika Holečková
Ing. Břetislav Kvapil
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ivanka Weinertová

Omluveni: RNDr. Jiří Holinka, PhD.
Hosté: 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
Předsedkyně komise seznámila přítomné s vyjádřením odboru sociálních věcí Magistrátu
města Olomouce k žádosti o zajištění nápravy hlučnosti z klubovny v domě Přichystalova
70.
Přítomní schválili plán investic na rok 2013 :
1. Rekonstrukce komunikace Ručilova před bytovým domem Ručilova 7,9 a 11.
Členové komise opětovně žádají o provedení opravy propadených poklopů kanalizačních
šachet v chodnících v ul. Přichystalova ( po provedené rekonstrukci) a vyčištění dešťových
vpustí v komunikaci Přichystalova.
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 pozemku
parc. č. 710/8 ostatní plocha o výměře 1 m2, v k.ú. Hodolany, v obci Olomouc za

účelem
umístění stojanů navigačního označení. Pozemek se nachází při ul.
Velkomoravská.
Členové komise souhlasí s pronájmem.
b) SMOl, odbor majetkoprávní požádal členy komise o sdělení stanoviska ke směně
majetku statutárního města Olomouce – části pozemku
parc. č. 677/1 ostatní plocha o výměře 1 100 m2, v k.ú. Hodolany, v obci Olomouc ve
vlastnictví ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
za
část komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce umístěné na části
pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha o výměře 925 m2, v k.ú. Hodolany, v obci
Olomouc ve vlastnictví ČR-Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje. Předmětný
pozemek i komunikace se nachází na ul. Babičkova.
Členové komise souhlasí se směnou.
Přítomni byli seznámeni s rozhodnutím Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního,
oddělení výkonu státní správy v dopravě, kterým povolil úplnou uzavírkou sil. III/03551 ( ul.
Holická) v Olomouci z důvodu rekonstrukce zastávky BUS a to od 22.8. - 15.10. 2012.

VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 19.00 hod. Další schůzka se bude konat dne 9.10.
2012 v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová

