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Zápis č. 36 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 27. 4. 2010. 
 
Přítomni : Boková,  Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Svobodová,  
                   Šimoníková  
 

Hosté:  MPO pan Skácel, pan Skřivánek – Olomoucký Večerník, za občany   
             pí Navrátilová, Hýsková a pan Slavíček   
    
Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 35 nebyly žádné připo- 
mínky. 
 

KM Č žádá MPO, aby na základě připomínek občanů pravidelně 
kontrolovala stání aut ze stavby RD  na chodníku v ul. Arbesova, stání aut 
na ul. Jižní před domem č. 5, kde kvůli autům je špatný rozhled z přechodu 
a prováděla kontrolu o bývalého obchodu Jednota na ul. Kyselovská, kde za 
budovou se schází  mládež, která ruší noční klid a dělá nepořádek. Dále 
požaduje provádět kontrolu v „ Lesíku“, kde jsou čtyřkolkami ni čeny cesty 
a porosty. Rovněž se tam schází mládež, která provozuje střelbu z pušek 
kuli čkami i na zastávkách MHD.  
 
Pí Navrátilová a Hýsková, tak jako při každém jednání KMČ informovaly 
o stavu jednání ve věci požadavku na realizaci přechodu u školy na ul. 
Zolova. Informace se shodují s  výsledky jednání KMČ s 1. nám. primátora 
Mgr. Sčudlíkem a sice, že bude jednáno s Krajským úřadem o vybudování 
přechodu dle zpracovaného projektu. Vzhledem k tomu, že MMOl i KrÚ 
nemají pro letošní rok potřebné finance pro jeho vybudování, jeví se jeho 
realizace až v roce 2011. Dále informovaly členy KMČ, že předaly petici 
ohledně tohoto požadavku. 
 
Jednání : 
 
1. Č. j. SMOl/ Maj/22/1659/2010/Výs – Žádost o sdělení stanoviska 

k pronájmu majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o část pozemku 
parc. č. 315 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Slavonín pro manž. 
Strniskovi za účelem vybudování zázemí k rodinnému domu. KM Č po 
projednání vzhledem k tomu, že v žádosti není uvedeno co má být jako 
zázemí domu vybudováno, nemá možnost se k žádosti jednoznačně 
vyjádřit. Pokud by se jednalo o zarovnání pozemků p. č. 315 a 313/1, 
bylo by lepší požadovaný pozemek žadatelům odprodat. 

       Hlasováno : 8 – 0 – 0 
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2. Č. j. SMOl/OPK/79/1170/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se dodatečně 
povoluje Moravské vodárenské a.s. Olomouc zvláštní užívání MK v ul. 
Jižní 1 v Olomouci – Slavoníně,  v místě vozovky – asfalt, z důvodu 
havárie vodovodního řadu v době od 26. 3.  do 4. 4. 2010 v rozsahu : výkop 
2m x 1,5 m = 3 m2, skládka : 1m x 1m = 1 m2. Za průběh stavby odpovídá 
WALTR Stroje, s.r.o. Přáslavice. Komunikace bude uvedena do původního 
stavu do 4. 4. 2010. KM Č bere na vědomí. 

 
3. Č. j. SMOl/OPK/79/1339/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje panu 

Josefu Šmerdovi zvláštní užívání MK v ulici Hakenova 16 v Olomouci – 
Slavoníně, v místě vozovky za účelem vybudování přípojky vody a plynu   
v době od 21. 4. do 30. 4. 2010 v rozsahu 4m x 0,5 m = 2 m2. Vozovka 
bude uvedena do původního stavu do 30. 4. 2010. KM Č bere na vědomí. 

 
4. Č. j. SMOl/OPK/79/1248/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje fa 

EUROGEMA CZ, a.s. Olomouc zvláštní užívání MK v ul. Arbesova vedle 
č. 45 a naproti č. 24 v Olomouci – Slavoníně, v místě vozovky – asfalt, 
z důvodu vybudování přípojky IS v době od 20. 4. do 30. 4. 2010 v délce 
12 m a šířce 2 m = 24 m2 . Komunikace bude uvedena do původního stavu 
do 30. 4. 2010. KM Č bere na vědomí.  

 
5. Č. j. SMOl/OPK/79/936/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje     

Mgr. Javorkové zvláštní užívání MK v ul. Buzulucká (naproti č. 16) 
v Olomouci – Slavoníně, v místě vozovky za účelem provedení přípojky 
vody a plynu v době od 23. 3. do 30. 3. 2010  v rozsahu 3m x 2 m = 6 m2 . 
Jedná se o ruční i strojní výkop. Komunikace bude uvedena do původního 
stavu: provizorní úprava do 30. 3. 2010, definitivní úprava do 30. 4. 2010.      
KM Č bere na vědomí. 

 
6. Č. j. SMOl/OPK/79/1225/2010/Ja – Rozhodnutí, kterým se vyhovuje 

žádosti fy Dopravní značení Svoboda o úplnou uzavírku MK v ul. 
Arbesova (v místě výstavby 24 RD) v Olomouci – Slavoníně z důvodu 
napojení sítí techn. vybavení v době od 22. 4. do 24. 4. 2010. Objížďka se 
nestanovuje. KM Č bere na vědomí.  

 
7. Č. j. SMOl/OPK/79/966/2010/Nan – rozhodnutí, kterým se dodatečně 

povoluje Moravské vodárenské a.s. Olomouc zvláštní užívání MK v ul. 
Zolova 14 v Olomouci – Slavoníně, vozovky – asfalt, z důvodu havárie 
vodovodního řadu v době od 15. 3. do 24. 3. 2010. Jedná se o výkop:        
2,5 x 1 m a skládka: 1 x 1 m, celkem 3,5 m2, který bude prováděn ručně    i 
strojně. Práci bude provádět Waltr Stroje, s. r. o. Vozovka bude uvedena do 
původního stavu: provizorní úprava do 24. 3. 2010 a definitivní úprava do 
30. 4. 2010.   KM Č bere na vědomí. 
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8. Č. j. SMOl/ŽP/55/5539/2010/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, podle které je žadatel fa GAMA 
G+V, s.r.o. oprávněn užívat plochy v místě Paseková zahrádky na pozemku 
parc. č. 1226 v k. ú. Slavonín v době od 5. 4. do 10. 4. 2010 pro provedení 
přípojky NNk. Celková plocha záboru: délka 48 m, šířka 1 m = 48 m2 . 
KM Č bere na vědomí. 

 
9. Č. j. SMOl/ŽP/55/5640/2010/Ste –odpověď na požadavky KMČ č. 23 : 

prořezání proschnutých větví hrušní v ul. Jižní bude provedeno až po 
posouzení stavu v období vegetace v jejich plném olistění. O výsledku 
místního šetření budeme písemně informováni. Jeřabiny v ul. Na Stráni se 
nachází na pozemku parc. č. 949/1 v k. ú. Slavonín, který je ve vlastnictví 
Pozemkového fondu ČR. Túje  v ul. Jižní u zdrav. střediska – nebyl shledán 
žádný důvod k jejich ořezu. Ořezání keřů v ul. Kafkova – je přiložena 
mapa, na které máme upřesnit, o které keře se jedná. V ul. Kyselovská u 
cihelny – prostřednictvím TSMO, a.s. bude prováděna údržba pozemků, 
které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce, 2 x ročně.          
KM Č bere na vědomí. 

 
10. Přehled rozdělení finančních prostředků na opravy MK mimo TSMO, a.s. 

Částka přidělená odboru dopravy na rok 2010: 45 mil. Kč. Z toho částka 
určená pro TSMO : 20 mil. Kč. Zbývající částka na opravu komunikací :   
25 mil. Kč, která je rozdělena na jednotlivé části města. Pro Slavonín je 
určeno celkem 580 000 Kč z toho : Kyselovská u cihelny vozovka oprava 
výtluků a rozpadlého krytu – 300 000 Kč;  Jižní x Arbesova vozovka 
oprava povrchu – 190 000 Kč;  Jižní x Arbesova chodník u školy výměna 
dlažby 30 x 30 za 40 x 40 – 90 000 Kč.  KM Č bere na vědomí. 

 
11. TSMO/2431/2010 – Plán prací pro KMČ č. 23 na měsíc květen 2010. Ve 

Slavoníně bude svoz TO prováděn v pondělí 3., 17., a 31. 5;  bio v pondělí 
10. a 24. 5.; papír ve středu 5., 12., 19. a 26. 5.; sklo ve středu 5. a 19. 5.; 
plast v úterý a pátek 4., 7., 11., 14., 18., 21., 25. a 28. 5.; tetrapack  ve 
středu 5., 12., 19 .a 26. 5.; výsyp košů ve čtvrtek  6., 13., 20. a 27. 5. 
Sečení trávy se bude provádět od pondělí 3. do pátku 7. 5. 2010. Strojní 
čištění vozovek od středy 19. do pátku 21. 5. 2010. TSMO dále 
upozorňují, že v době státních svátků 1. a 8. 5. 2010 jsou sběrové dvory pro 
občany uzavřeny. Rovněž se v tyto dny nekoná žádná sběrová sobota, jak 
bylo omylem uvedeno v Radničních listech. KM Č bere na vědomí. 

 
12. KMČ obdržela upozornění od ČEZ DISTRIBUCE, že dne 5. 5. 2010 

v době od 11,30 do 15,00 hodin bude přerušena dodávka elektřiny v ul. 
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Samota č. p. 197 a 198 ( bude označeno letáčky) z důvodu opravy 
trafostanice.   KMČ bere na vědomí. 

 
13. Informace o svolání 25. veřejného zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

na úterý dne 27. dubna 2010 od 9,00 hod. v budově Hynaisova 10 ve 
velkém zasedacím sále. Program je uveden na pozvánce.  KMČ bere na 
vědomí. 

 
14. Požadavky KMČ: 

- provést opravu propadlého chodníku na ul. Jižní před domem č. 93 
- vyčistit pozemek parc. č. 620/1 při ul. Buzulucká, který je zanedbaný 

 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 25. května 2010 v 17,00 hod. 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74. Jednání je veřejné. 
 
 
 
Zapsala: Šimoníková                       Za KMČ : Danuše Boková 
     tajemnice                                                                    předsedkyně 
 
 
 
 


