KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 1/2012
Přítomni : p. Bláha, p. Fürst, , p. Jelínek, pí. Koutná, pí. Machová,
pí. Mankovecká, p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek, p. Havran,
Omluveni:, p. Šnobl, p. Giacintov, p.Vymětal
: p. Chladnuch, p. Velešík (MPO)

Hosté

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce
1. Čj.: SMOL/Maj/22/4999/2011/Ji
Žádost o sdělení stanoviska k směně majetku
statutárního města Olomouce.
- parc.č.1126/6 ostatní plocha o výměře 43m2
- části pozemku parc.č.st. 2028zast.pl. o celkové výměře 54m2(dle GP parc.č.2174
ostat.pl. o výměře 37m2 a parc.č. 2176 ostat.pl. o výměře 17m2) vše v k.ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví Společenství pro dům Wellnerova 1, 3, 3A
Olomouc
za
- části pozemku parc.č.809/4 ostat. pl. o celkové výměře 62m2 (dle GP parc.č.
809/51 ostat. pl. o výměře 35 m2 a parc. č. 809/52 ostat.pl. o výměře 27m2)
- části pozemku parc. č. 809/5 ostat. pl. o celkové výměře 30m2 (dle GP parc. č.
809/53 o výměře 21m2 a parc. č. 809/54 ostat. pl. o výměře 9m2) vše v k.ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce.
Jedná se o části pozemků nacházející se při ul. Wellnerova a Erbenova, vše v k.ú.
Nová Ulice, obec Olomouc.
Společenství pro dům Wellnerova 1, 3, 3A žádá o směnu pozemků a jejich částí
z důvodu nedostatku parkovacích míst.
KMČ nesouhlasí.
KMČ považuje žádost z důvodu parkování za nekoncepční.
Hlasování

10 – 0 – 0
(pro- zdrž.- proti)

2. Čj.: SMOL/Maj/22/6073/2011/Pr Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku
statutárního města Olomouce. Jedná se o parc.č. 447/73 ostatní plocha o výměře 36 m2
nacházející se v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc.
Ing. Miroslav Kořenek žádá o prodloužení nájemní smlouvy z důvodu užívání
zahrádky.
KMČ souhlasí.
Hlasování
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3. Čj.: SMOL/Maj/22/5419/2011/St
Žádost o sdělení stanoviska k záměru města
prodat část pozemku prc.č. 264/9 zahrada o výměře 163m2 v k.ú. Olomouc – město,
obec. Jedná se o části pozemků nacházející se při ul. Wellnerova a Erbenova, vše
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc.
O odprodej a zřízení věcného břemene žádá pan Petr Korytár (spoluvlastník budovy
č.p.39 (Wolkerova 25). Předmětná část pozemku by měla sloužit jako zázemí domu
Wolkerova 25 a k parkování aut.
KMČ nesouhlasí.
V souvislosti se záměrem města rekonstruovat výstavní pavilon Flora A
doporučuje KMČ nedělit zmíněný prostor a pozemek využít jako zázemí pro
Floru a.s. např. jako veřejné parkoviště.
Hlasování

10 – 0 – 0
(pro- zdrž.- proti)

Ostatní
1. Pan Šafránek předal informace týkající se poškozeného sousoší od akademického
sochaře R. Doležela – „ Dělnická rodina“ na ulici Litovelské. Jelikož se již od roku
1998 nejedná o památku (byla zrušena prohlášením), není možné zahrnout opravu do
rozpočtu (dle sdělení PhDr. Ivany Slezákové).
KMČ i nadále požaduje opravu tohoto díla.

2. Pan Bláha upozornil, že, pracovníci Technických služeb města Olomouce při údržbě
chodníků rozjezdili před domem na ul. Štítného č. 28 pásy určené pro zeleň.
KMČ požaduje, aby pracovníci TSMO zelené pásy uvedli do původního stavu.

3. Pan Chladnuch opětovně upozornil na zničený chodník na ulici tř. Svornosti 37 Základní škola a Mateřská škola logopedická.
KMČ požaduje:
- opravu chodníku
- zabezpečení chodníku tak, aby nebylo možné na chodník najíždět auty, a tím
zabránit jeho dalšímu poškození

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 6. 2. 2012 v 16:00 hodin.
Dle záznamu pí. Mankovecké zpracoval p. Šafránek
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