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Zápis �. 8 
 
 

z jednání KM� �. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 17. 12. 2007. 
 

 
P�ítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Ing. Maier,  
                   Svobodová,  Šimoníková   
 
 
Hosté: M�stská policie – velitel odd. pan  Urban 
                         
P�edsedkyn� p�ivítala všechny p�ítomné. K zápisu �. 7 nebyly žádné p�ipo- 
mínky.   
 
Jednání: 
 
1. �. j. Sm Ol/Maj/22/5326/2007/ To – Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu, 

prodeji majetku SmOl. Manželé Hágerovi, Kischova 4, Olomouc, podali 
žádost  na pronájem s následným odprodejem �ást. parc. �. 1220 ost. plocha 
(ost. komunikace) o vým��e 98 m2 (dle GP �ást f) v k. ú. Slavonín. 
P�edm�tná �ást pozemku se nachází p�i ulici Za Kostelem a jako d�vod uvádí 
výstavbu rodinného domu a srovnání hranice pozemk� se stávající 
komunikací. Dosud vlastní sousední pozemek par. �. 954/4. KM� 
nesouhlasí s prodejem ani s pronájmem výše uvedené �ásti parcely práv� 
proto, že se jedná o ve�ejnou komunikaci. Hlasováno:  9 – 0 - 0 
 

2. �. j. SmOl/Maj/22/5327/2007/To - – Žádost o sd�lení stanoviska ke sm�n� 
majetku SmOl. Manželé Štastní, Dolany 460 / Rož�avská 10 Olomouc, 
podali žádost o sm�nu  �ást. parc. �. 1220 ost. plocha (ost. komunikace) o 
vým��e 5 m2 (dle GP �ást e) a �ást. parc. �. 1114 ost. plocha (ost. 
komunikace) v k. ú. Slavonín. P�edm�tné  pozemky se nachází p�i ulici Za 
Kostelem a jako d�vod uvádí výstavbu rodinného domu a srovnání hranice 
pozemk� se stávající komunikací. Dosud vlastní sousední pozemek par. �. 
954/6. Nabízí ke sm�n� �ást vlastního pozemku par. �íslo 954/6 o vým��e 66 
m2 (dle GP �ást b). KM� nesouhlasí se sm�nou výše uvedených �ásti 
parcel práv� proto, že se jedná o zásah do ve�ejných komunikací.  

     Hlasováno : 9 – 0 - 0 
 
 
3. �. j. Sm Ol/Maj/22/63772007/L – Žádost o sd�lení stanoviska 

k pronájmu, prodeji majetku Sm Ol. P�edm�tný pozemek se nachází p�i ul. 
Buzulucká. Pan Vladimír Slepi�ka, Hlušovická 12, Olomouc - �ernovír žádá 
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o pronájem s následným odprodejem pozemku za ú�elem výstavby 
rodinného domu. Jedná se o parc. �. 620/1 zahrada o vým��e 613 m2 v k. ú. 
Slavonín. KM� po projednání souhlasí s pronájmem s následným   
odprodejem. Hlasováno:  9  -  0  -  0  

 
4. �.j. SmOl/Maj/22/4070/2007/Sk – Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu 

majetku SmOl. Manželé Slaví�kovi, Kyselovská 81 A, Olomouc, žádají o 
pronájem pozemku parc. �. 294 vodní plocha o vým��e 250 m2 a �ást parc. �. 
293/1 orná p�da o vým��e 308 m2 obojí v k.ú. Slavonín. KM�  nesouhlasí 
s pronájmem z d�vodu, že oplocení cizího  pozemku nem�že být 
d�vodem k pronájmu, když jiný d�vod k užívání p�edm�tných pozemk� 
není v žádosti uveden. P�esto, kdyby k pronájmu došlo, upozor�ujeme, 
že pozemek par. �. 204 slouží k odvodu deš�ových vod nejen z domu 
Kyselovská 81 A a je proto nutné, aby byl smluvn� zajišt�n p�ístup na 
tuto parcelu. Sou�asn� sd�lujeme, že parcely od Nemilanky jsou již 
oploceny. Hlasováno: 9  -  0  -  0  

  
5. �.j. SmOl/Maj/22/7316/2007/Kli – Žádost o sd�lení stanoviska ke sm�n� 

majetku SmOl. Spole�nost GEMO Olomouc s. r. o. podala žádost o uzav�ení 
sm�nné smlouvy se SmOl a to na pozemek parc. �. 1081/110 orná p�da o 
vým��e 237 m2 ve vlastnictví SmOl za pozemek parc. �. 1081/20 orná p�da o 
vým��e 404 m2 ve vlastnictví spole�nosti GEMO Olomouc s. r. o. obojí v k. 
ú. Slavonín. KM� souhlasí za p�edpokladu, že tato sm�na bude pro 
SmOl výhodná. Hlasováno: 9  -  0  -  0 

  
6. �.j. SmOl/ŽP/55/28876/2007/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje žadateli 
St�edomoravská vodárenská a.s. Olomouc, zvláštní užívání na ul. Jižní 83 
v dob� od 21. 11. do 30. 11. 2007 ve�ejného prostranství z d�vodu odstran�ní 
havárie vodovodního �adu – výkopové práce v celkové vým��e 12 m2. KM� 
bere na v�domí.  

 
7. �.j. SmOl/OPK/79/5909/2007/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje na 

základ� žádosti Ing. Aleše Baštince, Kmochova 17 Olomouc, zvláštní užívání 
MK v ul. Jižní 3, chodník – dlažba za ú�elem skládky materiálu v dob� od 
29. 11. do 30. 11. v rozsahu 5 x 2 m. Chodník bude uveden do p�vodního 
stavu do 30. 11. 2007. KM� bere na v�domí.  

 
8. Dne 28. 11. 2007 se �lenové KM� Boková, Hausner, Šimoníková, zú�astnili 

dalšího výrobního výboru ve v�ci protipovod�ových opat�ení na toku 
Nemilanka. KM� po seznámení se s pr�b�hem jednání berou podané 
informace na v�domí. 
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9. KM� obdržela p�ání k novému roku od l. nám. primátora Mgr. Svatopluka 
Š�udlíka a od nám�stkyn� primátora paní Hany Tesa�ové. KM� za p�ání 
d�kuje. 

 
10. �lenové KM� p�ejí panu primátorovi a jeho nám�stk�m, �len�m Rady m�sta 

a zastupitel�m, vedoucím odbor� a všem zam�stnanc�m p�íjemné prožití 
svátk� váno�ních, pevné zdraví, št�stí a spokojenost do nového roku 2008. 

 
 
P�íští jednání KM� se bude konat v úterý dne 29. ledna 2008 v 17, 00 hod. 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.  
 
 
 
 
Zapsala: Šimoníková                                               Za KM�: Danuše Boková 
   tajemnice KM�                                                              p�edsedkyn�  
 
 
 
 
 
 
 


