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Zápis č. 39 
 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 27. 7. 2010. 
 
 
Přítomni : Boková,  Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Svobodová,  
                  Šimoníková  
   
Hosté:      MPO pan Očenášek   
Požadavky na MPO:  vzhledem k současné situaci v dopravě ( uzavřeny rampy 
u Hotelového domu – veškerá doprava přes Slavonín ) požadujeme instalaci 
radaru na ul. Jižní do doby než bude oprava mostu ukončena. Dále žádáme o 
provádění kontroly na ul. Jižní č. 11 – stání auta ve vozovce, dále na ul. Jižní 33 
nebo 35 a Kyselovská 32 – parkování aut ve vjezdu na chodníku. Došetřit jízdu 
čtyřkolek na pozemek parc. č. 1170/13 – zda je činnost povolena. Prošetřit 
skládku trávy a odpadu u jehličnanů u dvorního traktu bývalého obchodu v ul. 
Na Stráni. 
    
Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 38 nebyly žádné připo- 
mínky. 
 

Jednání : 
 
1. Č. j. SMOl/Maj/22/3078/2010/Výs – Žádost o sdělení stanoviska 

k pronájmu majetku statutárního města Olomouce a to část pozemku parc. 
č. 525 zahrada o výměře 206 m2 v k. ú. Slavonín, který se nachází při ul. 
Hraniční. Manželé Zajíčkovi žádají o pronájem výše uvedeného pozemku 
za účelem zřízení předzahrádky ke stávajícímu RD na pozemku parc. č. 527 
zahrada v k. ú. Slavonín. KM Č souhlasí.  Hlasováno : 8 – 0 – 0 

 
2. Č. j. SMOl/OPK/79/2729/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje fa 

EUROGEMA CZ, a.s. Olomouc zvláštní užívání MK v ul. Arbesova za     
č. 45 v Ol. – Slavoníně (pokračování SMOl/OPK/79/2729/2010/Nan), 
v místě vozovky – výstavba obrubníku od 7. 7. 2010 – 13. 7. 2010, při 
výstavbě 24 RD. Rozsah : délka 125 m, šířka 0,5 m = 62,5 m2. Komunikace 
bude uvedena do původního stavu do 13. 7. 2010. KM Č bere na vědomí. 

 
3. Č. j. SMOl/OPK/79/2455/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje fa 

Michlovský – stavební s. r. o. Zlín, zvláštní užívání MK v ul. Arbesova ( od 
domu Jižní 3 za křižovatku s ul. Machátova v Ol. Slavoníně) v místě 
vozovka, chodník, za účelem uložení EUROGEMA – VNk, NNk, DTS 
v době od 21. 6. do 20. 7. 2010 v rozsahu : výkop : délka 55 m, šířka 0,5 m 
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= 27,5 m2  a skládka : délka 55 m, šířka 1,5 m = 82,5 m2. Komunikace bude 
uvedena do původního stavu do 20. 7. 2010. KM Č bere na vědomí. 

 
4. Č. j. SMOl/ŽP/55/9309/2010/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje fa  Michlovský 
– stavební s. r. o. Zlín, zvláštní užívání MK v ul. Arbesova na poz. p. č. 
1231/1 v k. ú. Slavonín v době od 21. 6. do 24. 6. 2010 a od 23. 6. do  2. 7. 
2010 za účelem provedení výkopových prací pro pokládku kabelů VN a 
NN pro 24 RD. V 1. termínu se jedná o délku 66 m a šířku 1 m = 66 m2 a   
v 2. termínu  o délku 158 m a šířku 2 m = 316 m2.  KM Č bere na vědomí. 

 
5. Č. j. TSMO/3832/2010 – Plán prací pro KMČ na měsíc červenec 2010 – 

svoz odpadů, čistění vozovek, sečení trávy. KM Č bere na vědomí. 
 
6. Č. j. SMOl/13/1/2010/Zj – Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2011. 

Požadavky na Plán investic roku 2011 – realizace staveb a požadavky na 
Plán investic na rok 2011 – projektová příprava je třeba odevzdat do 10. 
září 2010 na odbor investic písemně nebo e-mailem na adresu 
ivo.tichy@olomouc.eu . Členové KMČ do příštího jednání 31. 8. 2010 
předloží návrhy na nové požadavky v obou kategoriích a vyznačí priority 
očíslováním položek.  KM Č bere na vědomí. 

 
7. Veřejného projednávání konceptu nového územního plánu se ve čtvrtek   

15. 7. 2010 v 16,00 hod. zúčastnili : Boková, Svobodová, Hausner a Kaláb. 
Byly předány požadavky a dotazy, které jsou přílohou zápisu. Do 30. 7. 
2010 lze ještě podat písemné připomínky a námitky k jednotlivým částem 
konceptu. KM Č bere na vědomí. 

 
 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 31. srpna 2010 v 17,00 h. 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.  Jednání je veřejné. 
 
 
Zapsala: Šimoníková                       Za KMČ : Danuše Boková 
     tajemnice                                                                    předsedkyně 
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