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Zápis �. 2  
 

z jednání KM� �. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 20. 6. 2007. 
 
P�ítomni : Boková, Cigánková, Hausner, Kaláb, Kührová, Ing. Maier,  
                  Svobodová, Šimoníková   
Omluveni : Fišrová               
Hosté: M�stská policie – Rampa, Rozsypal, det.prac. Ing. Dostálová  František 
            Zatloukal - ob�an 
                                                   
P�edsedkyn� p�ivítala všechny p�ítomné. K zápisu �. 1 nebyly žádné p�ipo- 
mínky. 
 
Jednání: 
1. �.j. SmOl/Maj/22/2238/2007/Le – Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu 

majetku SmOl. Jedná o pronájem pozemku parc.�. 338/7 – zahrada o vým��e 
90 m2 v k. ú. Slavonín p�i ul. Hakenova. Žadatel Pavel Rychtera, Hakenova 
10 chce tento pozemek využívat jako zeleninovou zahrádku a tato parcela je 
p�ilehlá k parcele �. 329 zastav�ná plocha a nádvo�í, která je ve vlastnictví 
žadatele. KM� s pronájmem souhlasí. Hlasováno:  8 – 0 – 0  

 
2. �.j. SmOl/Maj/22/2368/2007/ Sk – Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu 

majetku Sm Ol. Jedná se o pronájem pozemku �ásti parcely �. 474/4 – 
zahrada o vým��e 187 m2 v k. ú. Slavonín p�i ul. Brn�nská. Sou�asní nájemci 
manželé Chajdovi zažádali o ukon�ení nájmu dohodou. Noví žadatelé 
manželé �lov��kovi, Hrani�ní 19, Olomouc, hodlají pozemek využít jako 
zeleninovou zahrádku. KM� s pronájmem souhlasí. Hlasováno:     8– 0 – 0  

 
3. �.j. SmOl/Maj/22/552/2007/Žen – Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji 

majetku Sm Ol. Jedná se o parc. �. 1291/1 o vým��e 10 198 m2, parc. �. 
1297/5 o vým��e 3 306 m2, parc. �. 129/7 o vým��e 9 000 m2 a parc. �. 
1297/8 o vým��e 3 039 m2 vše trvalý travní porost v k. ú. Slavonín. 
P�edm�tné pozemky se nachází p�i ulici Božkova v blízkosti železni�ní 
stanice. Paní Vítková žádá op�tovn� o odprodej p�edm�tných pozemk�  za 
ú�elem z�ízení rekrea�ní klidové zóny. KM� �. 23 se již k odprodeji výše 
uvedených pozemk� vyjád�ila v b�eznu tohoto roku. Ze strany žadatelky 
došlo ke zm�n� v žádosti a to tak, že byly vypušt�ny 2 pozemky a zm�nil se 
ú�el využití. KM� nesouhlasí s odprodejem t�chto pozemk�, nadále trvá 
na svém stanovisku a na základ� �etných p�ipomínek ob�an� požaduje 
z�ízení klidové a rekrea�ní zóny v celé lokalit� v�etn� Lesíka až po 
zahrádká�skou kolonii. Zám�rem KM� a ob�an� je, aby lokalita 
sloužila široké ve�ejnosti a školám. KM� navrhuje, aby se ješt� p�ed 
kone�ným rozhodnutím uskute�nilo jednání mezi KM� a 
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majetkoprávním odborem na míst� samém. O�ekáváme ze strany 
majetkoprávního odboru návrh termínu jednání. Hlasováno:  8 – 0 – 0 

  
4. �.j. SmOl/Maj/22/1960/2007/Sk – Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji 

majetku Sm Ol. Jedná se o parc. �. 1119/3 ostatní plocha o vým��e 85 m2 v k. 
ú. Slavonín za ú�elem rozší�ení parkovacího stání – zpevn�ní terénu 
zámkovou dlažbou pro firemní automobily. Žadatelé, firma OPTHERM 
s.r.o., Wellnerova 1215/3, Olomouc, jsou vlastníky pozemk� a nemovitostí 
na pozemcích parc. �. 90/3, 90/1 v k. ú. Slavonín. KM� nesouhlasí 
s odprodejem, protože se jedná o úzkou ulici (prodloužená Machátova) a 
výstavbou parkovišt�, které by zasahovalo do vozovky, by byla omezena 
pr�jezdnost i pr�chodnost.  Hlasováno:  8 – 0 – 0  

  
5. �.j. Sm Ol/Maj/22/1959/2007/Sk – Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu 

majetku Sm Ol – parc. �. 1141 ostatní plocha o vým��e 193 m2 v k. ú. 
Slavonín. P�edm�tný pozemek se nachází za domem Kyselovská 87. 
Manželé Pet�íkovi na pozemku zamýšlejí z�ídit okrasnou zahradu p�i jejich 
RD. Pozemek užívají žadatelé jako zahradu, jejíž sou�ástí jsou pozemky 
parc. �. 296/1 a parc. �. 295/2. Oba tyto pozemky jsou žadatel�m pronajaty 
za ú�elem z�ízení zeleninové zahrady. KM� s pronájmem souhlasí za 
podmínky do�ešení majetkoprávního vztahu k obecní studni, která je na 
pozemku. Hlasováno:  8 – 0 – 0 

  
6. Sm Ol/ŽP/55/13016/200/Sk – Oznámení o zahájení vodoprávního �ízení 

s pozvánkou k místnímu šet�ení a ústnímu projednání ve �tvrtek dne 7. 
�ervna 2007 v 9.00 hod. se srazem ú�astník� jednání u p�edm�tné stavby na 
míst� samém, v prostoru k�ižovatky ulic Požárník�, Slavonínská v Olomouci.     
KM� bere na v�domí.  

 
7. Sm Ol/ŽP/55/8576/2007/Poš – „P�íprava staveništ� Aquaparku Olomouc – 

SO 02 – Olomouc – I.P. Pavlova – prodloužení vodovodu k Aquaparku – 
Oznámení ve�ejnou vyhláškou o prodloužení platnosti stavebního povolení a 
zm�n� podmínky stavebního povolení, stavebník Statutární m�sto Olomouc 
zastoupené odborem investic MmOl požádal o prodloužení platnosti 
stavebního povolení. Ve�ejná vyhláška bude vyv�šena 21. 6. 2007 a s�ata 21. 
7. 2007. KM� bere na v�domí. 

 
8. SmOl/ŽP/55/14063/2007/Jar -  Dohoda o povolení zvláštního užívání ve�ejné 

zelen�, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje spole�nosti 
St�edomoravská vodárenská a.s. Tovární 41, Olomouc, zvláštní užívání 
ve�ejného prostranství v ul. Zolova 13 z d�vodu havárie vodovodního �adu 
v dob� od 21. 5. do 30. 5. 2007. KM� bere na v�domí.  
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9. SmOl/ŽP/55/15953/2007/Jar - Dohoda o povolení zvláštního užívání ve�ejné 
zelen�, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje spole�nosti 
St�edomoravská vodárenská a.s. Tovární 41, Olomouc, zvláštní užívání 
pozemku v ulici Machátova x Wintrova k provedení výkopových prací 
v d�sledku havárie vodovodního �adu a to v dob� od 5. 6. 2007 do 14. 6. 
2007. KM� bere na v�domí.  

 
10. TS Olomouc a.s. zaslaly rozpis svozu odpadu a �išt�ní ulic v m�síci �ervnu 

2007. KM� bere na v�domí. 
 
11. Dne 31. 5. 2007 se konalo setkání u pana primátora s p�edsedy KM�. 

Ú�astnily se i TS a.s. Olomouc s �editelem a nám�stkem a s vedoucími 
jednotlivých úsek�. P�edsedkyn� podala informaci ze setkání, kde p�edložila 
písemn� p�ipomínky k �innosti TS, které se zakládají. KM� souhlasí 
s p�iloženými p�ipomínkami. P�ílohou tohoto zápisu je i Zápis z jednání 
„p�edsed� KM� “, se kterým byli �lenové komise seznámeni.  Hlasováno:  
8– 0 – 0  

 
12. Sm Ol odbor investic �.j. Sm Ol OI/13301/2007/Chy – Kanalizace Olomouc, 

Požárník� ul. ORG 4319. Odbor poskytl na vyžádání komise informace pro 
ob�any k žádosti o kanaliza�ní p�ípojku na nov� vybudovanou splaškovou 
kanalizaci. Tato kanalizace by m�la být zkolaudována a p�edána po�átkem 
�ervence 2007 St�edomoravské vodárenské, a.s. a teprve pak bude možno se 
na tuto kanalizaci p�ipojovat. KM� bere na v�domí. 

 
13. SmOl/OD/4/253/2007/ZG – Úprava vozovky v ul. Hakenova (horní �ást). 

Vedoucí odboru dopravy p. Ing. Hopp sd�luje, že 12. 6. 2007 byla na RMO 
schválena úprava horní �ásti ul. Hakenova. Oprava bude za�azena do plánu 
prací a dle kapacitních možností bude výše uvedená oprava komunikace 
provedena. KM� bere na v�domí. 

 
R�zné : 
OVVI – Mgr. Puha� p�edal KM� rozpo�et na rok 2007. KM� bere na v�domí. 
 
Požadavky KM�:  
a) na žádost ob�an� požadujeme vy�išt�ní odvod�ovacích žlab� na ul. Jižní od 

k�ižovatky Schweitzerova po meliora�ní p�íkop, zejména pak p�ed domy 
Jižní �. 107 a �. 109 ( p. Zatloukal a Spurný). 

b) opravit uvoln�ný poklop na ul. Kyselovská mezi domy �. 71 – 73 
c) dodat chyb�jící poklop na kanaliza�ním sb�ra�i p�i sjezdu od �erpací stanice 

ÖMV sm�rem na ul. Kafkovu po levé stran� p�ed podjezdem v tráv� 
d) posunout sloup VO mezi vchody domu Jižní �. 17 – 19. Sloup je umíst�ný na 

parkovišti, kde do n�j neustále narážejí auta a ni�í ochranný kryt sloupu. 
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Sloup lze posunout na místo suchého stromu, který požadujeme vykácet. 
Bližší informace podá pí. Cigánková (723955479) 

e) umístit tabule s ozna�ením  konce a za�átku Slavonína ze  všech sm�r�  
f) vysekat lebedu v meliora�ním p�íkopu na ul. Kyselovská u �. domu 59 
g) opravit vozovku u kruhové cihelny 
h) odvézt hlínu po výstavb� kanalizace od kruhové cihelny a z ul. Kyselovská 

p�ed domem �. 59 a (bývalé složeništ� stavby)   
 
 
 
P�íští jednání KM� se bude konat v úterý dne 31. �ervence 2007 v 17. 00 
hod. v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.  
 
 
 
Zapsala: Šimoníková                                       Za KM�: Danuše Boková 
    tajemnice KM�                                                    p�edsedkyn� 
 


