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Zápis �. 6 
 

z jednání KM� �. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 30. 10. 2007. 
 

 
P�ítomni : Boková, Cigánková, Hausner, Kaláb, Ing. Maier, Svobodová,  
                  Šimoníková   
Omluveny : Fišrová, Kührová 
 
Hosté: M�stská policie – str. Schneider  
            Ing, Š�stek, p. Ludín - ob�ané 
             
  
P�edsedkyn� p�ivítala všechny p�ítomné. K zápisu �. 5 nebyly žádné p�ipo- 
mínky.   
 
Jednání: 
 
1. �. j. SmOl/ŽP/55/24174/2007/Poš – Oznámení ve�ejnou vyhláškou o 

zahájení vodoprávního �ízení s pozvánkou k místnímu šet�ení a ústnímu 
projednání „P�ivád�cí vodovodní �ad Slavonín – Blatec“ – kolauda�ní �ízení. 
Na základ� podání obce Blatec ustanovuje vodoprávní ú�ad ústní jednání 
spojené s místním šet�ením na den pátek 2. 11. 2007 v 9,30 hod se srazem 
ú�astník� jednání na OÚ Blatec. Jednání se za KM� zú�astní: Pí Cigánková, 
p. Kaláb. KM� bere na v�domí. 

 
2. �. j. SmOl/OI/13/1918/2007/Ho – Oznámení o zahájení p�ípravy stavby – 

zahájení projektové p�ípravy stavby  D�m s pe�ovatelskou službou 
Slavonín, Topolovka – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. 
P�edm�tem pln�ní bude zpracování projektové dokumentace v�etn� vy�ízení 
územního rozhodnutí. Projektová dokumentace bude �ešit výstavbu nového 
objektu – domu s pe�ovatelskou službou ve Slavonín�. Objekt budou tvo�it 
dv� navzájem kolmá k�ídla, do ulice Jižní 3 – patrové, na n� kolmé bude 4 – 
patrové. Objekt bude �áste�n� podsklepen. Sou�ástí bude i komunika�ní 
napojení v�etn� parkovacích stání, napojení na technickou infrastrukturu. 
Napojení sítí nutno koordinovat s plánovanou úpravou ul. Jižní. �ešení 
objektu s ohledem na hluk bude vyhovovat platným p�edpis�m, sou�ástí 
bude i hlukové posouzení. P�edpokládané realiza�ní náklady cca 75 mil. K�. 
Hodnotícím kritériem bude cena. Zájemci o zpracování projektu se mohou 
hlásit do 15. 11. 2007. KM� bere na v�domí. 
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3. �. j. SmOl/OPK/79/4563/2007/Nan – Rozhodnutí. Na základ� žádosti pí 
Dobroslavy Šmoldasové Jižní 11, magistrát m�sta Olomouce – odbor 
stavební, odd�lení státní správy na úseku pozemních komunikací, jako 
p�íslušný silni�ní správní ú�ad povoluje zvláštní užívání II/570 v ul. Jižní 11. 
Místo: chodník – dlažba za ú�elem opravy st�echy v dob� od 21. 9. do 23. 9. 
2007. KM� bere na v�domí. 

 
4. �. j. SmOl/ŽP/ 55/22773/2007/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje panu Janu 
Prášilovi, Doubí 3, P�erov, zábor pozemku parc. �. 633/1 v ul. Buzulucké 
v termínu od 20. 8. do 31. 8. 2007 za ú�elem umíst�ní stavebního za�ízení, 
umíst�ní sila na celkové ploše 4 m2 . KM� bere na v�domí. 

 
5. �. j. SmOl/ŽP/55/24511/2007/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje pí Kate�in� 
Langerové, Voskovcova 8, Olomouc, zábor na pozemku parc. �. 122/1 v ul. 
Na Stráni v dob� od 1. 10. do 2. 10. 2007. Jedná se o výkopové práce – 
vybudování vodovodní p�ípojky v celkové ploše 30 m2. KM� bere na 
v�domí.  

 
6. �. j. SmOl/ŽP/55/23235/2007/Jar - Dohoda o povolení zvláštního užívání 

ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje panu Jaroslavu 
Horálkovi, Zolova 32, Slavonín, zábor v ul. Zolova 32, v dob� od 5. 9. do 31. 
10. 2007 za ú�elem umíst�ní stavebního lešení v celkové délce 27 m a ší�ce 1 
m. KM� bere na v�domí.  

 
7. �. j. SmOl/ŽP/55/26196/2007/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje panu Jaroslavu 
Horálkovi, Zolova 32, Slavonín, zábor v ul. Zolova 32, v dob� od 1. 11. do 
30. 11. 2007 za ú�elem umíst�ní stavebního lešení v celkové délce 27 m a 
ší�ce 1 m. KM� bere na v�domí.  

 
8. Po�átkem �íjna byly p�edsedkyni p�edány Ing. Lepa�em z Agroprojektu 

Olomouc projektové materiály týkající se protipovod�ových opat�ení na 
Nemilance. 29. 10. 2007 byl p�edsedkyni telefonicky sd�len termín konání 
výrobního výboru na pátek 2. 11. 2007 v 9.00 hod. v Agroprojektu, 
Jungmannova 12, Olomouc. Jednání se zú�astní: Boková, Hausner, 
Šimoníková. KM� bere na v�domí.  
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9. Rada m�sta Olomouce vyhlásila na své sch�zi 2. 10. 2007 devatenácté kolo 
výb�rového �ízení na poskytování úv�r� z Fondu rozvoje bydlení m�sta 
Olomouce. Termín podání žádostí o úv�r je stanoven v období od 3. 10. 
2007 do 1. 12. 2007. P�ílohou jsou pravidla statutárního m�sta Olomouce o 
použití ú�elových prost�edk� Fondu rozvoje bydlení. Zájemci se mohou blíže 
informovat na detašovaném pracovišti každé pond�lí od 13.00 hod. do       
17.00 hod., Kyselovská 74. KM� bere na v�domí.  

 
 
 
 
 
P�íští jednání KM� se bude konat v úterý dne 27. listopadu 2007 v 17. 00 
hod. v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.  
 
 
 
 
Zapsala: Šimoníková                                               Za KM�: Danuše Boková 
   tajemnice KM�                                                              p�edsedkyn�  
 
 


