
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 8.4. 2014 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 8. dubna 2014 
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  
                                                             Ing. Břetislav  Kvapil  

                                                                 Tomáš Pavlůsek 
                                                         Mgr. Isabela Pospíšilová  
                                                                 Ivanka  Weinertová  

                                                  
                                                                                                                

  Hosté: zástupce 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 
 

Členové komise požádali zástupce městské policie  o provádění namátkových kontrol 

rychlosti automobilů v blízkosti školy v ul. Přichystalova popřípadě o instalaci zařízení k 

měření rychlosti.  

 

Členové komise odsouhlasili pokračování oprav chodníků v ulici Ručilova a Holická,  které 

byly započaty v roce 2013. Jedná se o pokračování v předlažbě chodníků, a to v ul. Ručilova 

po pravé straně směrem k ul Malinové a dále po levé straně v ul. Holické směrem k centru 

města od vjezdu do areálu POLICIE ČR po kruhovou křižovatku u Teplárny.  

 

Členové komise odsouhlasili požadavky na investiční akce v lokalitě na rok 2015 a to : 

1. Provedení předlažby chodníku  v ul. Sudova – pravá strana. 

2. Rekonstrukce komunikace v ul. Sudova včetně chodníku po levé straně     

3. Revitalizace dětského hřiště v ul. Ručilova. 

 



 

 

V. Nová záležitost 
 

SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce a ke koupi nemovitých věcí do vlastnictví 

statutárního města Olomouce. 

 

Nemovitá věc:  

1. Směna  
ideální podíl 2/3    pozemku parc.č.  1547/1   zastavěná plocha a nádv. 

ideální podíl 2/3    pozemku parc.č.    732/5   ostatní plocha 

ideální podíl 2/3    pozemku parc.č.    732/4   ostatní plocha 

ideální podíl 2/3    pozemku parc.č.    732/11  ostatní plocha 

ideální podíl 2/3    pozemku parc.č.  1546/1    zastavěná plocha a nádv. 

ideální podíl 2/3    pozemku parc.č.  1545/2    zastavěná plocha a nádv. 

ideální podíl 2/3    pozemku parc.č.    733/2    orná půda 

vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví pana Otakara Wittnera a pana Václava 

Wittnera 

za  

pozemek parc. č. 735/21  orná půda 

pozemek parc. č. 761/6   vodní plocha 

pozemek parc. č. 735/16  zahrada 

pozemek parc. č. 735/24 orná půda 

pozemek parc. č. 734/3   orná půda 

pozemek parc. č. 735/23 orná půda 

část pozemku parc. č. 735/35 orná půda o výměře  636 m2 

pozemek parc. č. 723/1 orná půda 

vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce.  

 

2. Koupě 
Ideální podíly pozemku parc.č. 733/2 orná půda, v  k.ú. Hodolany, obec Olomouc 

z vlastnictví pana Alexeje Wittnera ( ideální podíl 1/9 pozemku), pana Ivo Wittnera ( ideální 

podíl 1/9 pozemku) a paní Jarmily Wittnerové ( ideální podíl 1/9 pozemku) do vlastnictví 

statutárního města Olomouce. 

Členové komise souhlasí se směnou a koupí pozemků. 
 

SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce, popř. ke změně smlouvy o nájmu. 

Nemovitá věc:  

pozemek parc. č. 186 zastavěná plocha a nádv. o výměře 6 m2 v k.ú. Nový Svět u 

Olomouce, obec Olomouc - pozemek je zastavěn trafostanicí jejíž vlastníkem je ČEZ  

Distribuce, a.s..  

Členové komise souhlasí s prodejem pozemku pod trafostanicí s tím, že preferují 
věcné břemeno. 
 

SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslalo pod 



 

 

č.j.SMOl/022067/2014/OZP/PZ/Jar ze dne 29.1.2014 dohodu o povolení zvláštního 

užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce v rozsahu 1 m2,  na pozemku parc. č. 1, 

zahrada,  v k.ú. Nový Svět u Olomouce,  ul. Holická pro umístění reklamní tabule typu“A“ 

od 1.1.2014 do 31.12. 2014. 

 

 

SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslalo pod 

č.j.SMOl/031884/2014/OZP/PZ/Jar ze dne 12.2. 2014 dohodu o povolení zvláštního 

užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce v rozsahu 2 m2,  na pozemku parc. č. 842/7  

, ostatní plocha,  v k.ú. Hodolany,  ul. Holická pro umístění  dvou reklamních tabulítypu“A“ 

od 1.1.2014 do 31.12. 2014. 

 
VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 
  VII. Ukončení 
 
Předsedkyně ukončila schůzku v 19:00 hod. Další schůzka se bude konat dne  13. května 
2014 v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová   
 
 


