
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 12.3. 2013 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  12.3. 2013 
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  
                                                  
                                                                                                                 

Hosté: zástupce městské policie Olomouc  
   Nepřítomni: RNDr. Jiří  Holinka, PhD 
  
                                                                                                                  
  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 

 
Přítomní členové komise se na jednání dohodli, že za částku  300 000,- Kč., která je 
v letošním roce vyčleněna na opravy komunikací pro jednotlivé městské části, navrhnou  
opravení  chodníku v ul Sudova a to od  Kulturního domu Lola na konec ulice. 
 
Předsedkyně komise seznámila přítomné s odpovědí statutárního města Olomouc týkající se  
prověření užívání rodinného domu Přichystalova 17, č.p. 39, část obce Nový Svět 
v Olomouci. 
 

V. Nová záležitost 
Členové komise byli seznámeni s novou poštou: 
• SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k  prodeji majetku 
statutárního města Olomouce- pozemky: 
parc. č. 743/3 orná půda o výměře 178 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 790/6 orná půda o výměře 6 375 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 



 

 

parc. č. 790/12 orná půda o výměře 2 493 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 790/15 orná půda o výměře 2 626 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 790/20 orná půda o výměře 1 117 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 790/26 orná půda o výměře 438 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 790/22 orná půda o výměře 4 681 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 790/27 orná půda o výměře 37 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
část parc. č. 787/10 vodní plocha o výměře 235 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
část parc. č. 787/5 trvalý travní porost o výměře 10 513 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 790/18 orná půda o výměře 288 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 790/25 orná půda o výměře 79 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 775/2 orná půda o výměře 6 456 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc 
část parc. č. 779/1 ostatní plocha o výměře 364 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 775/12 orná půda o výměře 528 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
část parc. č. 775/14 orná půda o výměře 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 775/13 orná půda o výměře 34 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
část parc. č. 742 ostatní plocha o výměře 605 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 731 trvalý travní porost o výměře 244 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
parc. č. 790/28 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
 
pro účely: Předmětné pozemky tvoří součásti  honů, které zemědělsky obhospodařuje pan 
Ing. Jaroslav Spurný. Odbor majetkoprávní vyzval pana Ing. Spurného k upřesnění užívání 
předmětných pozemků a k případnému podání žádosti o jejich pronájem, či prodej.  Pan Ing. 
Spurný podal žádost o prodej. Pozemky hodlá i nadále využívat k zemědělské činnosti. 
 
Členové komise nesouhlasí s prodejem pozemků a to z důvodu, že na některých pozemcích stojí 
stavby, vedou přes ně polní cesty a způsob využití některých pozemků je v rozporu s platným 
územním plánem Olomouce a také s návrhem nového územního plánu Olomouce. 
 

VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 

  VII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v 18.30 hod. Další schůzka se bude konat dne  9.4.  2013 
v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová   
 


