
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze schůzky ze dne 10.6. 2014 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 10. června 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 

 

Předsedkyně komise městské části seznámila přítomné se započetím oprav chodníků v ul. 

Ručilova a Holická. 

  
V. Nová záležitost 

 

SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce. 

Nemovitá věc:  

 pozemek  parc.č. 781/12 ostatní plocha o výměře  108 m2 v k.ú. Hodolany, obec 

Olomouc. 

 

Záměr žadatele: 

Předmětný pozemek je dotčen stavbou Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.A 

etapa“. Vzhledem k tomu, že je předmětný pozemek zastavěn v rámci výše uvedené stavby, 



 

 

žádá Povodí Moravy, s.p. o jeho prodej. 

 

Členové komise nesouhlasí s prodejem pozemku. 

 

SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce. 

Nemovitá věc:  

 část pozemku parc.č. 1736/1 orná půda o výměře  21 750 m2 v  k.ú. Hodolany, 

obec Olomouc, 

 část pozemku parc.č. 25/2 orná půda o výměře  252 m2 v  k.ú. Hodolany, obec 

Olomouc. 

 

Záměr žadatele: 

Předmětné pozemky se nachází při ulici Šlechtitelů. Na části předmětných pozemků mělo 

statutární město Olomouc s povodím Moravy, s.p. uzavřenou smlouvu o výpůjčce za účelem 

uložení přebytečné zeminy z druhé a třetí etapy protipovodňových opatření na ochranu 

města Olomouce před povodněmi a souvisejících staveb. Smlouva o výpůjčce byla uzavřena 

na dobu určitou, a to do 31.12. 2013. Nyní Povodí Moravy, s.p. žádá o nájem předmětných 

pozemků, a to na dobu 5 roků, tj. do 31.12.2018 za účelem uložení přebytečné zeminy 

z etapy II.B na realizaci opatření pro ochranu města Olomouce před povodněmi. 

 

Členové komise souhlasí s nájmem pozemků. 

 
VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 

  VII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v 19:00 hod. Další schůzka se bude konat dne  8. července 
2014 v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová   
 

 


