KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 10/2012
Přítomni : p. Bláha, p. Fürst, p. Giacintov, p. Havran, pí. Koutná, pí. Machová,
pí. Mankovecká, p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek, p. Vymětal
Omluveni: p. Šnobl, p. Jelínek
Hosté

: p. Velešík (MPO), p. Chladnuch,

Městská policie Olomouc (MPO)

1. Pan Fürst vznesl dotaz týkající způsobu provádění kontroly a rozlišení mezi dopravní
obsluhou a bydlícími. Dotaz souvisí s nově umístěnou dopravní značkou na ulici
Boženy Němcové.

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce

1.

Čj.: SMOL/Maj/22/4054/2012/Bra
Žádost o sdělení stanoviska k výkupu do majetku statutárního města Olomouce.
Jedná se pozemek parc.č. 809/46 ostat. pl. o výměře 2 200 m2, v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc
Předmětný pozemek se nachází mezi ulicemi Václavkova a Na Trati. Společnost
České dráhy, a.s. nabízí předmětný pozemek k výkupu. V nabídce uvádí“ České
dráhy, a.s. Vám nabízí ke koupi pozemek p.č.809/46 v katastrálním území Nová Ulice.
Jedná se o pozemek, na jehož části je situována ocelová lávka pro pěší přes železniční
trať sloužící veřejnosti. Ocelová lávka není ve vlastnictví Českých drah, a.s.
Navrhovaná cena pozemku ze strany Českých drah , a.s. je 2. 800.000,- Kč.

KMČ nedoporučuje výkup do majetku statutárního města Olomouce, za
navrhovanou cenu, která je vysoká, vzhledem k obtížné využitelnosti
předmětného pozemku.
Hlasování (hlasovalo 11 přítomných členů)

11 – 0 – 0
(pro- zdrž.- proti)
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Jednání KMČ dne 1. 10. 2012

Stránka 1

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

1. Pan Šafránek oznámil, že akce Blahopřání jubilantům bude probíhat na radnici
statutárního města Olomouce dne 24.10.2012 ve 14:00 hodin.
Za KMČ č. 18 se zúčastní: pí. Koutná, pí. Mankovecká, pí. Machová a p. Šafránek

2. Pan Bláha upozornil na nedostatečně zabezpečený poklop parovodu na ulici Štítného
( je vratký a občas dojde i k jeho odskočení) a tím, k odkrytí parovodné vpusti. Tímto
dochází nejen k ohrožení plynulosti dopravy, ale i k ohrožení zdraví.
3. Paní Mankovecká tlumočila požadavek občanů, na obnovení původních zastávek
autobusu č. 21, u prodejen Terna a Tesca.

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 5. 11. 2012 v 16:00 hodin.

Dle záznamu paní Mankovecké zpracoval p. Šafránek
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