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Zápis �. 11 
 
 

z jednání KM� �. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 25. 3. 2008. 
 

 
P�ítomni : Boková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Ing. Maier,  
                   Svobodová,  Šimoníková   
Omluvena : Cigánková, Kührová 
 
Hosté: M�stská policie – str. Raš�ák, Rozsypal, Policie �R Bc. npor. Tomáš  
            Hrdý, pprap. Czabe,  
                                     
P�edsedkyn� p�ivítala všechny p�ítomné. K zápisu �. 10 nebyly žádné 
p�ipomínky. 
 
Jednání: 
 
1. �. j. SmOl/Maj/5627/2007/To – Žádost o sd�lení stanoviska k výkupu �ásti 

pozemku do majetku StmOl. Jedná se o �ást parc. �. 954/5 ost. pl. o vým��e 
cca 30 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc. Pozemek parc. �. 954/5 ostatní 
plocha, jiná plocha o celkové vým��e 560 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
je dle LV �. 1649 ve vlastnictví manžel� Ing. Milana a  Jitky Panákových. 
P�edm�tný pozemek se nachází p�i ulici Za Kostelem. Manželé Panákovi 
nabízí �ást p�edm�tného pozemku StmOl z d�vodu umíst�ní komunikace na 
�ásti p�edm�tného pozemku, která je ve vlastnictví StmOl. Dle sd�lení 
žadatele se na pozemku nachází vodovodní �ad a požární hydrant.   KM� 
souhlasí. Hlasováno: 7- 0- 0 

 
2. �. j. SmOl/Maj/22/217/2008/Š – Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu 

majetku StmOl. Jedná se o parc. �. 518/1 zahrada o vým��e 231 m2, parc. �. 
518/2 zahrada o vým��e 138 m2, parc. �. 518/3 zahrada o vým��e 111 m2, 
parc. �. 519 zast. plocha a nádv. o vým��e 161 m2 a parc. �. 521 zahrada o 
vým��e 1 067 m2, vše v k.ú. Slavonín. Manželé Marcela a Robert 
Ullmannovi žádají o pronájem p�edm�tných pozemk� v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc za ú�elem užívání zahrádky. KM� po projednání prozatím 
nesouhlasí s pronájmem. Po provedeném místním šet�ení a   p�edložení 
sm�nné smlouvy �.j. MAJ-Pr-SMS/3/2003/S, se vyjád�í na p�íštím 
jednání KM� 29. 4. 2008.  Místní šet�ení provede Ing. Václav Maier a 
pan Miroslav Kaláb. Hlasováno: 7 – 0 – 0 

3. �. j. SmOl/Maj/22/6377/2007/Le – Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu 
majetku Stm Ol, �ást parc. �. 620/1 zahrada o vým��e 306 m2 v k. ú. 
Slavonín. Žadatel Karel Opletal, Nový Dv�r �. 138 žádá o pronájem �ásti 
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této parcely za ú�elem z�ízení a užívání zeleninové zahrádky. KM� 
nesouhlasí s pronájmem na zeleninovou zahrádku. KM� se vyjád�ila 17. 
12. 2007 k p�edchozí žádosti pana Slepi�ky, který žádal o pronájem 
s následným prodejem pozemku 620/1 o vým��e  613 m2, který by m�l 
sloužit k výstavb� RD. Jelikož se jedná o dostate�n� velký pozemek, 
který je v linii zástavby RD v ul. Buzulucká KM� up�ednost�uje 
výstavbu RD. Hlasováno: 5 – 0 – 2  

 
4. �. j. SmOl/MAJ/22/798/2008/�í – Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji �ásti 

parc. �. 581/1 orná p�da o vým��e cca 400 m2 v k. ú. Slavonín. Pozemek se 
nachází p�i ul. Durychova. Žadatelé Mgr. Špalek a MUDr. Rýznarová oba 
bytem Slavkov, �erná Cesta �. 458 žádají o prodej výše uvedeného pozemku 
z d�vodu  uvažované výstavby RD, p�i �emž vlastní vedlejší parc. �. 583/4 o 
vým��e 1 003 m2. KM� po provedeném místním šet�ení nesouhlasí 
s prodejem �ásti pozemku 581/1 z d�vodu, že by byl zamezen p�ístup na 
zbylou �ást pozemku 581/1. KM� se již vyjad�ovala k prodeji  30. 8. 
2007 tak, že jednotlivé �ásti pozemku budou prodány stávajícím 
nájemc�m panu Štrajtovi, paní Ve�erkové, pan�m Studenému, Galkovi, 
Soukupovi a Dostalíkovi za ú�elem z�ízení zeleninových zahrádek a 
zázemí RD. KM� na tomto stanovisku nadále trvá. Hlasováno: 7 – 0 – 0 

 
5. �. j. SmOl/MAJ/22/330/2008/Sk – Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji 
�ásti parc. �. 1320/1 ost. plocha o vým��e 517 m2 a �ásti parc. 1323 ost. 
plocha o vým��e 70 m2, obojí v k.ú. Slavonín. Požadované pozemky tvo�í 
plochu kolem kruhové cihelny. Spole�nost Profi – tisk group. s. r. o. hodlá 
pozemky využít v rámci rekonstrukce tak, že �ást pozemku 1323 má sloužit 
k vybudování parkovacích stání a �ást pozemku 1320/1 k vybudování zázemí 
objektu kruhové cihelny, parkovacích stání, vedlejšího vstupu do objektu pro 
zam�stnance a pro zásobování. KM� nesouhlasí s prodejem ani 
s pronájmem výše uvedených �ásti pozemk�.  Jedná se o ve�ejné 
prostranství a spojnicí s ul. Janí�kova a s Nemilany. Pokud se týká �ásti 
parc. �. 1323, jedná se o svah bezprost�edn� navazující na vozovku 
Kyselovská sm�rem na železni�ní nadjezd. Zásahem do svahu by mohlo 
dojít k narušení pevnosti vozovky. Pozemek �. 1320/1 slouží ve�ejné 
doprav�, po�ádání  pravidelných sb�rových sobot, a slouží ve�ejnosti.    
Hlasováno: 6 - 1 – 0 

 
6. �. j. SmOl/Maj/22/310/2008/Š – Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji 

majetku StmOl. Jedná se o parc. �. 319/5 orná p�da o vým��e 246 m2 v k. ú. 
Slavonín. Pan Ing. František Kubálek žádá o odprodej pozemku za ú�elem 
rozší�ení zázemí k rodinnému domu a je vlastníkem objektu k bydlení �.p. 
241 na pozemku �. 320 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 247 m2 a 
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pozemku parc. �. 321 zahrada o vým��e 291 m2, vše v k.ú. Slavonín. KM� 
s prodejem souhlasí. Hlasováno: 7 – 0 – 0 

 
7. �. j. SmOl/Maj/22/309/2008/Š – Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji 

majetku StmOl. Jedná se o parc. �. 319/4 orná p�da o vým��e 143 m2 v k. ú. 
Slavonín. Manželé Ludínovi  žádají  o odprodej pozemku za ú�elem rozší�ení 
zázemí  rodinnému domu a jsou vlastníky RD  �.p. 475 na pozemku �. 
319/12 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 102 m2 a pozemky parc. �. 
319/1  o vým��e 227 m2, �. 319/2 o vým��e 88 m2, �. 319/7 o vým��e 493 
m2, �. 319/11 o vým��e 20 m2 vše orná p�da a �. 319/3 ost. plocha o vým��e 
61 m2 a to  vše v k.ú. Slavonín. KM� s prodejem souhlasí. Hlasováno: 7 – 
0 – 0  

 
8. �. j. SmOl/Maj/22/123/2008/Sk – Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji parc. 
�. 1291/2 ost. plocha o vým��e 1 101 m2 v k. ú. Slavonín. Žadatelé Crhákovi 
hodlají na výše uvedeném pozemku postavit RD. KM� po provedeném 
místním šet�ení souhlasí s prodejem. Hlasováno: 7 – 0 – 0  

 
9. �. j. SmOl/ŽP/55/4884/2008/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje Mgr. 
Vysloužilovi Sportovní 6 Nemilany zvláštní užívání parc. �. 1125 v ul. 
Buzulucká z d�vodu provád�ní výkopových prací pro z�ízení kanaliza�ní 
p�ípojky v termínu od 10. 3. do 14. 3. 2008. KM� bere na v�domí. 

 
10. �.j. SmOl/OPK/79/506/2008/Pa – Rozhodnutí o zm�n� stavby p�ed 

dokon�ením. Jedná se o prodloužení stavebního povolení „AQUAPARK 
Olomouc“ a sice SO 15 Komunikace, parkovišt� a chodníky - ve�ejné a SO 
16 Komunikace, parkovišt� a chodníky – areálové. Termín pro dokon�ení 
povolené stavby je nov� stanoven na 31. 12. 2009. KM� bere na v�domí.  

 
11. �. j. SmOl/OPK/79/766/2008/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje panu 

Vyhlídalovi, Jižní 79 Olomouc zvláštní užívání MK v ul. Buzulucká u �ísla 6 
– vozovka za ú�elem z�ízení kanaliza�ní p�ípojky v dob� od 10. 3. do 14. 3. 
2008. Definitivní úprava vozovky bude provedena do 30. 4. 2008. KM� 
bere na v�domí. 

  
12. �. j. SmOl/OI/13/13/2008/Šn – Interní sd�lení ve v�ci zadávání a hrazení 

projek�ních prací na akce investi�ního charakteru z prost�edk� KM�. 
Prost�edky KM� jsou ur�eny zásadn� na úhradu provozních náklad� na 
�innost KM� a nelze jimi �ešit investi�ní akce. S obsahem IS byli �lenové 
komise seznámení na dnešním jednání. 
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13. �.j. SmOl/OKP/104/45/2008/PŠ – Zast�ešení zastávek na ul. Kyselovská. Na 
žádost KM� o zast�ešení zastávek na ul. Kyselovská a Kyselovská – cihelna 
jsme obdrželi odpov�� od 1. nám�stka primátora Mgr. S. Š�udlíka v tom 
smyslu, že prioritou je v sou�asné dob�  obnovení �ekárny na zastávce MHD 
Kyselovská – cihelna a zast�ešení zastávky na ul. Kyselovská by mohlo p�ijít 
na �adu v roce 2009. KM� bere na v�domí.  

 
14. �. j. SmOl/OD/109/2286/07/Mut a �.j. SmOl/OD/109/290/08/Mut -  

Vyjád�ení k žádosti o opravu dopravního zna�ení u ZŠ Slavonín, Zolova 2 a 
postoupení žádosti k témuž. Odbor dopravy t�mito dopisy sd�luje, že 
stanovení dopln�ní �i úprav dopravního zna�ení, týkajícího se p�echodu pro 
chodce u ZŠ Slavonín, Zolova 2, odbor dopravy projedná se zástupci Správy 
silnic Olomouckého kraje, který vykonává správu a údržbu silnice II. a III. 
t�ídy a dohodne se na p�ípadné spolupráci p�i realizaci. KM� bere na 
v�domí.  

 
15. KM� obdržela Harmonogram sb�rových sobot – jaro 2008. Sb�rová sobota 

ve Slavonín� se bude konat 10. kv�tna 2008 a sice na rohu ulice Hakenova a 
Kyselovská (cihelna) a rohu ulic Kyselovská a Za Kostelem. KM� bere na 
v�domí. 

  
16. Informace z porady p�edsed� KM� za ú�asti p�edstavitel� m�sta, ved. 

odbor� a odd�lení MmOl, vedením TSO a MPO, konané dne 4. 3. 2008. Na 
jednání byly p�edány materiály: Chodníky 2008 – v požadavcích na 
zpracování nových projektových dokumentací pod �. 2 4351 (1037/03) 
Zolova – Kafkova p�epokl. náklady na PD 100 000,- K�, možnosti �erpání 
finan�ních prost�edk� pro rok 2008 KM� – celkem 153.220,- K�, kalendá� 
akcí po�ádaných OVVI v roce 2008,  legislativní zm�ny v sociální oblasti 
v roce 2007 a 2008, sd�lení TSO – ceník svozu KO pro firmy a organizace 
platný od 1. 3. 2008, MP Olomouc – zpráva o �innosti v roce 2007 a z�ízení  
e – mailové schránky pro KM�. KM� bere na v�domí.  

 
17. Zápis ze „Setkání p�edsed� KM� s vedením SMO“. KM� bere na v�domí. 
 
 
 
P�íští jednání KM� se bude konat v úterý dne 29. dubna 2008 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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