KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 10.12. 2013
I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 10.12. 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. Břetislav Kvapil
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ivanka Weinertová

Hosté: p. Pavlusek, p. Jeřábková, zástupci městské policie Olomouc a zástupce policie
ČR
Nepřítomni: Ing. Monika Holečková
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 přednesla na jednání žádost společenství vlastníků jednotek Kanadská
107/8, Olomouc, které požádalo o souhlas komise s úpravou vrchní části šachty u domu
Kanadská 8, která je umístěna v chodníku v ul. Kanadské, kdy poměrnou část nákladů na
úpravu šachty by zaplatilo statutární město Olomouc ( cca 17 000,- Kč.). Úprava šachty by
spočívala v jejím výškovém snížení, srovnání s úrovní chodníku ( šachta se zastropí beton.
panely, přes které se dodláždí chodník).
.
Všichni přítomní členové komise souhlasí s navrženou úpravou.
Předsedkyně komise informovalo přítomné o převzetí opravených chodníků v ul. Ručilova
a Holická. Předložila přítomným „Zápis o odevzdání a převzetí díla“.

Rozpis jednání komise na rok 2014:
14. ledna, 11. února, 11.března, 8.dubna, 13.května, 10.června,
8.července, 12.srpna, 9.září, 14.října, 11.listopadu, 9.prosince.
V.

Nová záležitost

Členové komise byli seznámeni s novou poštou:

•
SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k prodeji majetku
statutárního města Olomouce – část pozemku:
parc. č.566/7 orná půda o výměře 19 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
pro účely: Předmětný pozemek se nachází mezi železniční tratí a areálem bývalého
NEALKA. Žadatel má na předmětný pozemek uzavřenou smlouvu o nájmu za účelem
užívání zeleninové zahrádky. A nyní žádá o prodej.
Členové komise souhlasí s prodejem.

•
SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k pronájmu majetku
statutárního města Olomouce pozemek
parc. č. 566/7 orná půda o výměře 2 792 m2 v k.ú. Hodolany obec Olomouc
pro účely: Předmětný pozemek se nachází mezi železniční tratí a areálem bývalého
NEALKA. Tímto vás žádáme o obecné= vyjádření k možným budoucím pronájmům
předmětného pozemku za účelem užívání jako zeleninové zahrádky, zahrady, k rekreaci.
Stanovisko by mělo platnost do 31.12. 2014.
Členové komise souhlasí se pronájmy pozemku k výše uvedeným účelům.

•
SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslalo pod
č.j.SMOl/192386/2013/OZP/PZ/Jar dohodu o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně
zábory a výkopové práce v rozsahu 25 m2 v ul. Tovární - výkopové práce- nová DTS, NNk,
VNk v termínu od 16.10. do 23.10. 2013
•
SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslalo pod
č.j.SMOl/185477/2013/OZP/PZ/Jar dohodu o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně
zábory a výkopové práce v rozsahu 1 m2 v ul. Holická – umístění reklamní tabule typu „A“
v termínu od 1.11. do 31.12. 2013
•
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení výkonu státní správy v dopravě
zaslalo pod č.j.SMOl/OPK/79/4342/2013/Nan rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
místní komunikace v rozsahu 72 m2 v ul.Přichystalova 29 z důvodu opravy střechy a
napojení dešťové kanalizace.
VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 19:00 hod. Další schůzka se bude konat dne 14.ledna
2014 v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová

