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Zápis �. 7 
 
 

z jednání KM� �. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 27. 11. 2007. 
 

 
P�ítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Ing. Maier,  
                   Svobodová,  Šimoníková   
 
 
Hosté: M�stská policie – strážník p.Vysloužil, Hanus, P�R podprapor. Stodola 
                         
P�edsedkyn� p�ivítala všechny p�ítomné. K zápisu �. 6  nebyly žádné p�ipo- 
mínky.   
 
Jednání: 
 
1. �. j.  SmOl/Maj/22/6305/2007/�í – Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji 

majetku SmOl a to parc. �. 581/27 – zast. plocha a nádvo�í o vým��e 49 m2, 
parc. �. 581/26 ost. plocha o vým��e 44 m2 a parc. �. 581/25 zast. plocha a 
nádvo�í o vým��e 36 m2 vše v k. ú. Slavonín. P�edm�tné pozemky žádají 
odkoupit manželé Pavel a Ilona Krej�i�íkovi, Jižní 49 Olomouc. Na pozemku 
�. 581/27 je postaven vjezd s nástavbou obytných místností, na pozemku 
581/25 je postavena garáž, která je ve vlastnictví pana Pavla Dostálíka ml. 
Rodinný d�m �p. 106/49 na poz. �. 585 a parc. �. 581/27 vlastní krom� 
manžel� Krej�i�íkových i manželé Dostálíkovi v podílovém spoluvlastnictví. 
KM� nesouhlasí  s odprodejem výše uvedených pozemk� z d�vodu, že 
by byla omezena práva n�kterých vlastník� užívat sv�j majetek, protože 
by byl tímto odprodejem zamezen n�kterým z nich p�ístup. Hlasováno:  
9 – 0 – 0 

 
2. �. j. SmOl/ŽP/55/27289/2007/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje žadateli p. 
Pavlovi Šimkovi, Petelinova 8, Olomouc, v ulici Požárník� na parc. �. 801/2 
zábor ve�ejného prostranství v dob� od 5. 11. 2007 do 14. 11. 2007 za ú�elem 
vybudování vodovodní p�ípojky. Celková plocha záboru bude 75 m2, z �ehož 
vlastní výkop bude  50 x 0,5m = 25 m2 .  KM� bere na v�domí. 

 
3. �. j. SmOl/OPK/79/5375/2007/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje 

žadateli p. Pavlovi Šimkovi, Petelinova 8, Olomouc, v ulici Požárník� ( od   
�. 17 po zahrádká�skou kolonii) v Olomouci – Slavonín�, ve vozovce 
vybudovat vodovodní p�ípojku v dob� od 5. 11. 2007 do 14. 11. 2007. Jedná 
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se o výkopové práce na ploše 7,5 m2. Komunikace bude uvedena do 
p�vodního stavu do 14. 11. 2007. KM� bere na v�domí. 

 
4. �. j. SmOl/OPK/79/5613/2007/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje 

žadateli Josefu Šimkovi, U Zahrádek 3, Olomouc, zvláštní užívání MK v ul. 
Kyselovská 88, chodník – dlažba ke z�ízení vodom�rné šachty v dob� od 24. 
11. – 2. 12. 2007 o celkové ploše 2,25 m2. Jedná se o výkopové práce, kdy 
provizorní úprava bude provedena do 2. 12. 2007 a definitivní úprava 
chodníku do 30. 4. 2008. KM� bere na v�domí.  

 
5. �. j. SmOl/ŽP/55/26967//2007/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje žadateli SmOl 
zastoupené St�edomoravskou vodárenskou, a. s. Olomouc, užívat pozemek 
parc. �. 800/2, 590/4, 480/29, 460/19 v ul. Arbesova v k. ú. Slavonín v dob� 
od 2. 11. 2007 do 26. 12. 2007. Jedná se o výkopové práce – vybudování 
montážních jam (p�ístup ke stávajícím chráni�kám k provedení rekonstrukce 
vodovodu) o celkové ploše 26 m2.  KM� bere na v�domí. 

 
6. �. j. SmOl/ŽP/55/27948/2007/Jar - Dohoda o povolení zvláštního užívání 

ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje žadateli Správa 
nemovitostí Olomouc, a.s. užívat pozemek parc. �. 812/30 na ul. Topolová 6 
k umíst�ní stavebního lešení + ZS – stavební bu�ka na celkové ploše 32 m2   

+ ZS 12 m2 v dob� od 12. 11. – 31. 12. 2007. KM� bere na v�domí. 
 
7. �. j. VA/467/07 – Agroprojekt Olomouc, Jungmannova 12 – Zápis 

z výrobního výboru akce „PPO na Nemilance“ z 2. 11. 2007. Jednání se 
zú�astnili za KM� 23 pí. Boková, Šimoníková a p. Hausner. Komise byla 
seznámena s obsahem zápisu. Dále byli informováni o tom, že KM� svolala 
ve�ejné projednávání technických návrh� úpravy na 8. 11. 2007, které  za 
komisi zorganizovali p. Hausner, pí Boková a Svobodová. Projednávání se 
zú�astnilo 50 ob�an� Slavonína. Za Agroprojekt  se zú�astnil Ing. Lepa�, 
který podal p�ítomným ob�an�m podrobné informace o uvažované úprav� 
toku Nemilanka. KM� bere na v�domí. 

 
8. KM� obdržela pozvánku od Ing. Lepa�e na další výrobní výbor, který se 

koná 28. 11. 2007 v 9,30 hod v zasedací místnosti odb. koncepce a rozvoje 
v 5. poschodí dve�e �. 5.24 na Magistrátu m�sta v Olomouci, Hynaisova ul. 
10. Jednání se zú�astní: Boková, Hausner, Šimoníková. 
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9. �lenové KM� projednali a schválili plán sch�zí na rok 2008, které se budou 
konat každé poslední úterý v m�síci v 17,00 hod. Bude-li t�eba, svolá 
p�edsedkyn� sch�zi mimo�ádnou. 

 
Termíny sch�zí v roce 2008 : 
 
29. ledna 29. dubna 29. �ervence 21. �íjna 
26. února 27. kv�tna 26. srpna 25. listopadu 
25. b�ezna 24. �ervna 30. zá�í 16. prosince 
 
 
 
 
P�íští jednání KM� se bude konat v úterý dne 17. prosince 2007 v 16, 00 
hod. v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.  
 
 
 
 
Zapsala: Šimoníková                                               Za KM�: Danuše Boková 
   tajemnice KM�                                                              p�edsedkyn�  
 
 


