KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 12.4.2016
I. Zahájení
KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 12. dubna 2016
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
II. Prezence
Přítomny byly následující osoby:

Ing.Bc. Marcela Buiglova (předsedkyně)
Ing. Břetislav Kvapil
Lenka Maršálová Doležalová
Ing. Monika Orel
Mgr. Isabela Pospíšilová

Nepřítomni: Vladimír Kauer, Pavel Mulák, Tomáš Pavlůsek
Hosté: zástupce městské policie Olomouc a zástupce policie ČR
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Byl schválen zápis ze schůzky konané dne 8.3. 2016, komise byla usnášení schopná po
celou dobu jednání.
IV. Otevřené body
Přítomni byli informováni o zajištění objednávky u Technických služeb města Olomouce a.s.
na předlažbu chodníku v ul. Sudova.
Předsedkyně komise prověří u Správy nemovitostí Olomouc a.s. možnost osazení zábradlí u
bezbariérového vstupu do domu Přichystalova 70.
Na jednání byla přítomna redaktorka, která bude zpracovávat textovou část občasníku,
který hodlá vydávat komise městské části Nový svět. Byl projednán jeho obsah.
V. Nová záležitost


Magistrát města Olomouce zaslal dohodu o povolení zvláštního užívání veřejné
zeleně, zábory a výkopové práce
ze dne 16.3. 2016 pod č.j.
SMOl/057998/2016/OZP/PZ/Jar a to ve věci povolení umístění stavebního zařízení
– skládka materiálu- vybudování cyklostezky v ul. Holické. od 14.3. 2016 do 30.6.
2016.



Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových řízení
zaslalo pod č.j. SMOL/064535/2016/OMAJ/MR/Lex ze dne 22.3.2016 žádost o
sdělení stanoviska k převodu nemovité věci z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města olomouce a to
pozemku parc. č. 78/4 ostatní plocha o výměře 4 934 m2 v k.ú. Nové Svět u
Olomouce, obec Olomouc. Předmětný pozemek se nachází kolem bytových domů
Přichystalova 104/71 a Přichystalova 105/71a. Odbor majetkoprávní obdržel
nabídku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod výše
citovaného pozemku.

Všichni členové komise přítomni při jednání souhlasí s převodem.

VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Schůzka byla ukončena v 19:00 hod. Další schůzka se bude konat dne 10.5. 2016 v
18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová

