ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ č. 25 OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 17. 09. 2014
Přítomni: Bránka Karel, Čapková Aneta, Čapková Marta, Ing. Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav,
Prášil František ml., Zvěř Evžen
Nepřítomni: Ing. Ticháček Vít
Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.








Z důvodu níže uvedeného byl posunut termín pravidelného jednání KMČ č. 25 Olomouc
– Svatý Kopeček z 06. 10. 2014 na 17. 09. 2014.
Informace o usnesení RMO ze dne 2. 9. 2014 ve věci pronájmu a propachtování nemovitých
věcí při ulici Křičkova v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc:
1) RMO nevyhověla nabídce pana Jiřího Valihracha a nabídce pana Jiřího Němce na
pronájem pozemku parc. č. 531/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 747 m2 v k. ú.
Svatý Kopeček, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 233 (Křičkova 4), jiná
stavba, pronájem části pozemku parc. č. 531/1 ostatní plocha o výměře 8499 m2 a části
pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 273 m2, a propachtování části pozemku
parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 3025 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc.
2) RMO uložila společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. jednat s KMČ č. 25 Svatý
Kopeček a připravit návrh budoucího využití předmětných nemovitých věcí v intencích
původního zadání
Informace o proběhlé schůzce se zástupci SNO a. s. – dne 10. 9. a 12. 09. 2014 proběhla
jednání se zástupci SNO a. s. ve výše uvedené věci. Na těchto jednáních byli zástupci SNO a.
s. seznámeni se všemi okolnostmi týkající se budovy, hřiště a parkoviště na Svatém Kopečku
a byly jim předány veškeré materiály, které komise během dvou let nashromáždila.
Vyjádření KMČ k rozhodnutí RMO – členové KMČ se dohodli na znění vyjádření k této
záležitosti, které bude doručeno na zasedání RMO dne 30. 09. 2014. Vyjádření bude uvedeno
samostatně a bude k dispozici jako příloha tohoto zápisu.

Příloha
Vyjádření komise ve věci pronájmu a propachtování nemovitých věcí
Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 3. 11. 2014 od 19:00 hodin, v případě nutnosti bude termín
posunut. Komise bude o tomto včas informovat.
Zapsala: Marta Čapková

1.

Komise městské části č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček
nám. Sadové 7, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček
Vyřizuje: Marta Čapková, Radíkovská 127/17, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček,
capkovakmc25@centrum.cz
Členům RMO
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc

Olomouc, 17. 09. 2014

Vyjádření KMČ č. 25 k usnesení RMO ze dne 02. 09. 2014
Vážený pane primátore, vážená paní náměstkyně, vážení pánové náměstci,
na základě vašeho usnesení ze dne 02. 09. 2014 ve věci pronájmu a propachtování nemovitých
věcí při ulici Křičkova v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, kdy jste nevyhověli nabídkám pana
Jiřího Valihracha a pana Jiřího Němce na pronájem pozemku parc. č. 531/2 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 747 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p.
233 (Křičkova 4), jiná stavba, pronájem části pozemku parc. č. 531/1 ostatní plocha o výměře
8499 m2 a části pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 273 m2, a propachtování části
pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 3025 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc a bylo uloženo Správě nemovitostí Olomouc a. s. jednat s KMČ č 25 KMČ č. 25 Svatý
Kopeček a připravit návrh budoucího využití předmětných nemovitých věcí v intencích původního
zadání sdělujeme následující:
Dne 10. 9. 2014 proběhla schůzka se zástupci SNO a. s. a členy KMČ č. 25. Představitele
Správy nemovitostí jsme informovali o přetrvávajícím požadavku komise a občanů Svatého
Kopečka na využití výše uvedeného objektu a přilehlého hřiště - viz 59. záměr SMOl schválený
RMO
pod

dne
č.

14.

07.

usnesením

2014
2:

Sp.zn:Maj/22/4142/2012/St,SMOl/Maj/22/5796/2013/St,SMOl/Maj/22/5791/2013/Výs/St
sděluje KMČ č. 25 následující:
Komise městské části je připravena se spolupodílet, společně s nemalým počtem svatokopeckých
obyvatel, se SNO a. s. na realizaci výše uvedeného záměru.
Vážená rado města, jistě jste si vědomi, že naše městské část je extrémně zatěžovaná

návštěvníky zoologické zahrady a svatokopecké baziliky a proto by realizace tohoto záměru byla
malou kompenzací pro obyvatele Svatého Kopečka.
V příloze vám předkládáme vývoj a návrhy komise městské části, na kterých i nadále trváme
a žádáme o pravidelné informování komise a občanů o průběhu realizace záměru.
S úctou.

Za KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček
Ing. Stanislav Černý
místopředseda

Přílohy
Zápis z 13. 9. 2012
Výňatek z historie budovy na hřišti
Zápis z veřejné schůze 22. 7. 2013
Záměr SMOL schválený 14. 07 2014
Projekt vypracovaný pane Jiřím Němcem
Projekt vypracovaný panem Jiřím Valihrachem

Marta Čapková
předsedkyně

