
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16  NOVÝ SVĚT 

 

Zápis ze schůzky ze dne 14.7. 2020 

 
I. Zahájení 

 

KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 14.července  2020 

v klubu seniorů v 1PP. 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 

                                                                   Lenka Maršálová Doleželová  

                                                                   Tomáš Pavlůsek                                                             

                                                                   Ondřej Skopal 

                                                         Mgr. Veronika Šindelářová                                                    

                                                          Mgr. Petr Tilkeridis   

                                                                   Jiří Václavský                                                   

                                                                                                                                                                                   

Nepřítomni: Vladimír Kauer, Mgr. Isabela Pospíšilová 

                     

Hosté: zástupci Policie ČR 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 

Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 9.6.2020, komise byla 

usnášeníschopná po celou dobu jednání.                                                           

 

IV. Projednávaná problematika 

 

Předsedkyně komise seznámila přítomné s tím, že se ji podařilo kontaktovat vlastníka 

pozemku parc. č. 732/9 k.ú. Hodolany, na kterých rostou topoly ve špatném zdravotním stavu, 

kterým je Ministerstvo obrany ČR, Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO- 

oddělení územní správy nemovitého majetku Brno. Vlastník po prověření zdravotního stavu 

stromů provede jejich částečné vykácení a ořez. Dále přítomné informovala, že dojde k ořezu 

a vykácení uschlých bříz na ul. Přichystalova, které zajistí statutární město Olomouc.  

 

KMČ se obrací na odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MMOL o zajištění ořezu 

keřovitých růží před MŠ a ZŠ Přichystalova. Růže opětovně znemožňují průchod po 

chodníku.  

 

KMČ se obrací na Technické služby města Olomouce a.s., a to aby zajistilo vyčištění 

dešťových vpustí na komunikaci ul.Přichystalova. Vpusti jsou zaneseny listím. 

 

 

 



V. Nové požadavky 

 

Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových řízení se přípisem 

pod č.j. SMOL/148302/2020/OMAJ/Kas ze dne 22.6.2020 obrátil na KMČ č.16 se žádostí o 

sdělení k darování nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce a to pozemků 

pod pilíři mostů. Pilíře mostů jsou ve vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR a nachází 

se při ul. Holická a Tovární.   

pozemek parc. č.   710/26 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č.   710/27 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č.   841/140 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č. 1086/33 ostatní plocha o výměře 34 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č. 1086/35 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č. 1086/36 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č. 1086/37 ostatní plocha o výměře 33 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č. 1086/38 ostatní plocha o výměře 3 m2  v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č. 1086/39 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č. 1086/40 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č. 1086/41 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č. 1086/42 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č. 1086/43 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č. 1086/44 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č. 1086/45 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č. 1086/46 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č. 1086/47 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č. 1086/48 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

pozemek parc. č. 1086/49 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc  

 

Komise souhlasí s darováním výše uvedených pozemků ČR – Ředitelství silnic a dálnic 

ČR.  

 

 Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových řízení se přípisem 

pod č.j. SMOL/162766/2020/OMAJ/Kas ze dne 7.7. 2020 obrátil na KMČ č.16 se žádostí o 

sdělení k prodeji případnému nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Olomouce a to pozemků nacházejících se při ul. Holická. Společnost Auto Kubíček žádá o 

prodej případně nájem pozemku parc. č. 710/2 ostatní plocha o výměře 621 m2 v k.ú. 

|Hodolany, obec Olomouc a prodej pozemku parc. č. 710/10 ostatní plocha o výměře 671 m2 

v k.ú. |Hodolany, obec Olomouc. 

 

Komise souhlasí s nájmem výše uvedených pozemků Společnosti Auto Kubíček. KMČ 

nesouhlasí s prodejem výše uvedených pozemků,neboť je přesvědčena, že z 

dlouhodobého hlediska je pro statutární město Olomouc výhodnější nájem pozemků.   

 

VI. Závěr 

 

Schůzka byla ukončena v 18:45 hod.  

 

VII. Místo a čas příští schůze 

 

Další schůzka se bude konat dne 11.8. 2020 v 18:00 hod. v klubu seniorů v 1.PP. bytového 

domu Přichystalova 70, Olomouc.  



 

VIII. Podpis zpracovatel + předsedy 

 

Zápis zpracovala předsedkyně KMČ č. 16  Ing. Bc. Marcela Buiglová. 

 


