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Zápis �. 21 
 
 

z jednání KM� �. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 27. 1. 2009. 
 
 
P�ítomni : Boková,  Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Ing., 
                  Svobodová, Šimoníková 
  
Omluveni :  Ing. Maier 
Hosté :         velitel MPO : Urban 
                       
               
P�edsedkyn� p�ivítala všechny p�ítomné. K zápisu �. 20 nebyly žádné p�ipo- 
mínky. 
 
Jednání: 
1. �. j. SmOl/Maj/22/6949/2008/Le – Žádost o sd�lení stanoviska ke sm�n� 

majetku SmOl. Jedná se o parcely �. 446/12 ost.pl. o vým��e 809 m2, parc. �. 
446/1 orná p�da o vým��e 899 m2, parc.�. 447/1 orná p�da o vým��e 1 461 
m2 a parc. �. 450/1 zahrada o vým��e 1 903 m2  vše v k. ú. Slavonín ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za: 
�ást parc. �. 533/20 orná p�da o vým��e 5 072 m2 v k. ú. Slavonín 
v budoucím vlastnictví pana Mat�jky, který hodlá na pozemcích realizovat 
výstavbu administrativní budovy a rodinných dom� na sm�n�ných parcelách. 
KM� souhlasí se sm�nou za podmínky, že bude zachována cesta 
k dalším zahrádkám na p. �. 1178/1. Hlasováno: 8 – 0 – 0  
 

2. �.j. SmOl/OPK/79/5811/2008/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje firm� 
ENERGO IPT s. r. o. Dolany zvláštní užívání MK U Zahrádek v blízkosti 
k�ižovatky z ul. Kyselovská – vozovka , chodník za ú�elem vybudování 
p�ípojky vody a p�íjezdu na stavbu v dob� od 8. 12. 2008 do 28. 2. 2009 
v celkovém rozsahu 5, 4 m2. Komunikace bude uvedena do p�vodního stavu 
provizorn�: 28. 2. 2009 a definitivn� do 30. 4. 2009. KM� bere na v�domí. 

 
3. �.j. SmOl/OPK/79/6097/2008/Van – Rozhodnutí, kterým se dodate�n� 

povoluje firm� EMONTAS s. r. o. Olomouc, zvláštní užívání MK v ul. 
Kyselovská – chodník, dlažba za ú�elem opravy havárie kabelu NN v dob� 
od 13. 1. – 22. 1. 2009. Provizorní úprava bude provedena do 22. 1. 2009 a 
definitivní úprava komunikace do 30. 4. 2009. KM� bere na v�domí. 
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4. SmOl – OVVI/Peš. – žádost o návrhy pojmenování nov� vznikající ulice, 
která je rovnob�žná s ul. Arbesova a bude zde postaveno 24 RD. KM� 
navrhuje: Pod Arbesovou. Hlasováno : 8 – 0 - 0 

5. �.j. SmOl/OKP/102/328/2008/Dz – odpov�� na dopis KM� z 25. 11. 2008 
ve v�ci pozemku p.�. 1309 orná p�da o vým��e 700 m2 v k.ú. Slavonín za 
ú�elem p�emíst�ní vodních nádrží z pozemku v soukromém vlastnictví 
�eského zahrádká�ského svazu osada Na Vyhlídce a �eského zahrád- 
ká�ského svazu základní organizace Slavonín. KM� nadále trvá na svém 
stanovisku, které uvedla v dopise ze dne 25. 11. 2008 a s odprodejem 
nesouhlasí.. Také protože se jedná o biokoridor a dále proto, že 
takovouto stavbu bychom neradi vid�li na horizontu Slavonína. 
Hlasováno:  6 – 1 – 1 

 
6. �.j. SmOl/OKP/104/409/2008/PŠ – �ešení požadavk� ob�an� Slavonína 

týkajících se dopravní obslužnosti Horního Lánu v souvislosti s otev�ením 
Aquaparku, tak aby m�stská �ást Slavonín byla zahrnuta do MHD. 
P�edložené varianty v žádném p�ípad� ne�eší pot�eby ob�an� Slavonína a 
Nemilan. Varianta C linka �. 35 jede sice p�es Slavonín, ale OC Hanou 
nebude obsluhovat. Na základ� opakovaných požadavk� ob�an� 
Slavonína zajišt�ní dopravní obslužnosti OC HANÁ a TERNO   KM� 
navrhuje osobní jednání ze zainteresovanými pracovníky magistrátu. 
Hlasováno: 8 – 0 – 0. Ú�ast: Boková, Šimoníková, Hausner, Fišrová, 
Kührová. 

 
7. Zápis ze setkání p�edsed� KM� ze dne 9. 12. 2008.  
 
8. Ú�ad pro ochranu osobních údaj�  Praha – Stanovisko k problematice 

zve�ej�ování osobních údaj� v souvislosti s blahop�áními k životním 
událostem v místním tisku a rozhlase. KM� bere na v�domí.   

 
 
 
 
 

P�íští jednání KM� se bude konat v úterý dne 24. února 2009 v 17, 00 hod. 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74. 
 
 
 
 
Zapsala : Šimoníková                      Za KM� : Danuše Boková 
   tajemnice KM�            p�edsedkyn� 
 


