KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 NOVÝ SVĚT
Zápis ze schůzky ze dne 11.6. 2019
I. Zahájení
KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 11. června 2019
v klubu seniorů v suterénu bytového domu Přichystalova 70, Olomouc. Komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.
II. Prezence
Přítomny byly následující osoby: Ing. Bc. Marcela Buiglová ( předsedkyně)
Bc.Jan Balcárek
Ing. Břetislav Kvapil
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ondřej Skopal
Mgr. Veronika Šindelářová
Nepřítomni: Vladimír Kauer, Lenka Maršálová Doleželová (omluvena), Tomáš Pavlůsek
(omluven), Mgr. Petr Tilkeridis, Jiří Václavský
Hosté: 2 občané městské části Nový Svět, zástupce městské policie Olomouc a policie ČR
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 14.5. 2019, komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.
IV. Projednávaná problematika
Přítomný zástupce policie ČR informoval o kontrole dodržování rychlosti v ul. Přichystalova
s tím, že při kontrole bylo zjištěno překročení rychlosti pouze u jednoho vozidla.
Obyvatel domu Přichystalova 70, Olomouc požádal o odstranění vraku automobilu
z parkoviště u domu Přichystalova 70, Olomouc. Jedná se o červený ford SPZ 3M9 7413.
Komise žádá o prověření příslušný odbor Magistrátu města Olomouce.
Na jednání byl dán podnět na prověření užívání domu Sudova č.or. 13, část obce Nový Svět,
č.p. 28, pozemek parc. č. 9, k.ú. Nový Svět u Olomouc, obec Olomouc. Jedná se o podezření,
že tento dům je užíván jako ubytovna. Komise žádá o prověření příslušný odbor Magistrátu
města Olomouce.
V. Nové požadavky
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní požádalo o sdělení stanoviska ke koupi
nemovité věci ve vlastnictví žadatelů. Jedná se o pozemek par. č. 78/1 ostatní plocha o
výměře 1639 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc. Předmětný pozemek se

nachází při ulici Ručilo. Jeho žadatelé jej nabízí statutárnímu městu Olomouc ke koupi
z důvodu, že tento pozemek je pro ně hospodářsky nevyužitelný. Na předmětném pozemku se
nachází veřejně přístupný chodník, sloupy veřejného osvětlení a vodovod ve vlastnictví
statutárního města Olomouce. Taktéž se zde nachází vodovodní přípojky k budově č.p. 98, na
pozemcích parc. č. st. 133 a st. 134 zast. plocha a nádv. a č.p. 99 na pozemku parc. č. st. 135
zast. plocha a nádv. vše v k.ú. nový svět u Olomouce, obec Olomouc a s největší
pravděpodobností i kanalizační přípojka s odbočkami k uvedeným nemovitým věcem, které
jsou s největší pravděpodobností ve vlastnictví připojovaných nemovitých věcí.
Všichni přítomní členové komise nesouhlasí s koupí pozemku. Členové komise se
domnívají, že pozemek si mohou koupit vlastníci bytových domů č.p. 98 a 99 část obce
Nový svět, obec Olomouc, které sousedí s pozemkem. Statutární město Olomouc by
mělo veřejné prostředky směřovat do oprav komunikací, chodníků úpravy okolí apod.
VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 19: 30 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat dne 11.6.2019 v 18:00 hod. v klubu seniorů v suterénu bytového
domu Přichystalova 70, Olomouc.
VIII. Podpis zpracovatel + předsedy
Zápis zpracovala předsedkyně KMČ č. 16 Ing. Bc. Marcela Buiglová.
VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 19: 30 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat dne 9.7. 2019 v 18:00 hod. v klubu seniorů v suterénu bytového
domu Přichystalova 70, Olomouc.
VIII. Podpis zpracovatel + předsedy
Zápis zpracovala předsedkyně KMČ č. 16 Ing. Bc. Marcela Buiglová.

