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Zápis �. 5 
 

z jednání KM� �. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 25. 9. 2007. 
 

 
P�ítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Ing. Maier,  
                   Svobodová, Šimoníková   
Omluveni : Kührová 
 
Hosté: M�stská policie – str. Hanus a str. Benýšek   
            detašované pracovišt� - Ing. Dostálová 
            GastroClub – pí Št�pánková 
  
P�edsedkyn� p�ivítala všechny p�ítomné. K zápisu �. 4 nebyly žádné p�ipo- 
mínky.   
 
Jednání: 
 
1. �.j. SmOl/MAJ/22/3664/2007/�í – Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji 

majetku st. m�sta Olomouce. Jedná se o parc. �. 1139 ostatní plocha o 
vým��e 247 m2 v k. ú. Slavonín. O výše uvedený pozemek žádají manželé 
Navrátilovi z d�vodu z�ízení pr�chodu a pr�jezdu k objektu k bydlení �. 
popisné 256 na pozemku p. �. 267 zast. plocha a nádvo�í a pozemku p. �. 268 
zahrada vše v k. ú. Slavonín ve vlastnictví žadatel�. KM� po prov��ení na 
míst� samém nesouhlasí s odprodejem tohoto pozemku z d�vodu, že 
pozemek sousedí s pozemkem �. 1138, což je meliora�ní p�íkop, kterým 
se odvádí deš�ové vody z okolních nemovitostí a rovn�ž z �istírny 
odpadních vod z bytových dom� U Zahrádek. Pokud by tento pozemek 
byl v soukromém vlastnictví, byla by vylou�ena možnost �išt�ní a údržby 
meliora�ního p�íkopu. V p�ípad�, že by se do budoucna uvažovalo se 
zatrubn�ním, byla by výstavba nemožná. Proto navrhujeme z�ízení 
v�cného b�emene na parc. �. 1139 a nebo p�emost�ní p�íkopu naproti 
nemovitosti manžel� Navrátilových. Hlasováno: 8 – 0 – 0  

 
2. �.j. SmOl/MAJ/22/2746/2007/Le – Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu 

majetku m�sta Olomouce. Jedná se o �ást pozemku p. �. 1296/1 ost. plocha o 
vým��e 168 m2 v k. ú. Slavonín. Pozemek se nachází p�i ul. Hakenova, když 
sou�asný nájemce pan Jind�ich Dostál požádal o ukon�ení nájemní smlouvy. 
Nov� o pozemek do pronájmu žádá pan Pavel Rychtera, Hakenova 10, za 
ú�elem užívání zahrádky. KM� souhlasí s pronájmem parcely na 
zahrádku. Hlasováno: 8 – 0 – 0 
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3. �.j. SmOl/OPK/79/4499/2007/ Nan – Rozhodnutí, kterým se dodate�n� 
povoluje zvláštní užívání MK v ul. Arbesova l, v Olomouci – Slavonín�. 
Jedná se o vjezd – kostky a vozovku – asfalt za ú�elem opravy havárie 
vodovodního �adu v dob� od 7. 9. do 16. 9. 2007. KM� bere na v�domí. 

 
4. �lenové KM� byli seznámeni s Výro�ní zprávou za rok 2006 statutárního 

m�sta Olomouce. Zájemci o její prostudování si ji mohou vyp�j�it na 
detašovaném pracovišti každé pond�lí odpoledne. 

 
5. OŽP – odd�lení odpadového hospodá�ství a pé�e o prost�edí RNDr. Jana 

Matzenauerová: systém zpracování biologického odpadu. KM� navrhuje : 
 
a) komunitní kompostování umístit v ul. Na Stráni ( ve špici nad h�bitovem) 
b) komunitní kompostování a centrální svoz odpadu v prostoru ZD Slavonín      

( u váhy). 
 
6. GASTROCLUB – pí Št�pánková informovala �leny KM� o p�ipravované  
     akci „Vánoce pro d�ti z Kojeneckého ústavu, D�tského domova, Olomouc- 
     kého Stacioná�e a pro d�ti a maminky z Azylového domu“, který se bude 
     konat 20. prosince v Olomouci – Slavonín� v sále Sokolovny. Požádala  
    p�ítomné o pomoc p�i organizování této akce a o p�isp�ní malými dárky pro  
    d�ti. Na p�íští KM� budou dohodnuty podrobnosti. 
    
Požadavky : 
 
a) Upozor�ujeme na špatný stav d�ev�ného podhledu na hlavní budov� ze dvora 

na ul. Kyselovská 74. Správci objektu byla závada nahlášena. Hrozí 
nebezpe�í úrazu  ob�an�, kte�í využívají služeb pošty a dalších za�ízení. 

b) Opravit propadlý kanál na rozcestí Pod Kostel x Na Stráni na pravé stran�. 
c) Vysekávat trávu na pozemku ul. Kyselovská za kapli�kou mezi domy �. 87 a 

89. 
 
R�zné :  
 
� Byla opravena horní �ást ul. Hakenova – vozovka a také opraven chodník. 
 
 

P�íští jednání KM� se bude konat v úterý dne 30. �íjna 2007 v 17. 00 hod. 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.  
 
 
Zapsala: Šimoníková                                               Za KM�: Danuše Boková 
   tajemnice KM�                                                              p�edsedkyn�  
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