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Zápis č. 7 

 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 29.11. 2011. 
 

 
Přítomni:  Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, 
                 Kührová, Petřík, Šebestík, Bc. Škarabela 
   
 

Hosté :  zástupce MPO p.Jurtík, občan p.Holubík, MUDr.Novák 
 
1. Jednání:     
 
pí Šimoníková  přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 5. jednacího 
řádu KMČ je komise v počtu 9  přítomných členů usnášeníschopná.  
Přednesený program byl bez připomínek přijat. (9 pro /0 proti/ 0 se zdrželo) 
 
 
� Provedena kontrola plnění usnesení zápisu č. 6 a bylo konstatováno, že občan 

pan Smejkal, který si stěžoval na špatně uloženou kanalizaci byl přítomen  
jednání s hlavním stavbyvedoucím budované rekonstrukce křižovatky silnice 
č. II/570  ul. Zollova, Jižní a MK ul. Jižní. Pověřený jednáním člen KMČ pan 
Petřík konstatoval, že stavbyvedoucí s nimi jednal vstřícně a vysvětlil způsob 
provedení a uložení potrubí. Dále uvedl, že spádování trasy je provedeno 
řádně a rozhodně není v kontrolovaném úseku potrubí uloženo v protispádu. 
Práce je provedena dobře a odborně. KMČ žádá pana Mgr. Puhače, aby se 
spojil se stavebním dozorem Odboru investic a tlumočil poděkování 
slavonínské KMČ za prováděnou práci na výše zmíněné okružní křižovatce. 
KMČ má za to, že i občan, který si stěžoval pochopil, že práce jsou 
provedeny v dobré kvalitě. 

 
� Dosud není vyřešen podnět urychlené opravy ul. Durychova v celé délce,   

 opravit výtluky na ul. Na Stráni směrem ke hřbitovu a ořezání keřů v ul. 
    Janíčkova a u bývalého obchodu U.N.R.A. 
� vyspravit výtluky z ul. Kyselovské na ul. Jižní č. 11 
 
Požadavky na MPO: 
 
- častěji kontrolovat dětské hřiště 
- dořešit neutěšenou situaci před domem „VODÁK“ (skládka) a ořezat keře a 

plevel podél plotu 
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- provádět kontroly k černé skládce na bývalé komunikaci směrem k bývalé 
hvězdárně 

- upozornit majitele domu č.7 na sestřihání rostoucího divokého vína 
zasahujícího do chodníku 

- zkontrolovat na pozemku parc.č. 910/2  začínající  černou skládku  (vedle 
silážních jam) 

- na ul. Janíčkova směrem na Nemilany zkontrolovat skládku dřeva 
- častěji provádět kontrolu pobíhajících pejsků bez náhubku 
 
2. Č. j. SMOl/22/5303/2011/Pr – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 
     majetku statutárního města Olomouc: 
    části pozemku parc. č. 474/4 zahrada o výměře 187 m 2 v k. ú. Slavonín,  
    obec Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ulici Brněnská. 
    pí Zatloukalová žádá o pronájem předmětné části pozemku za účelem užívání 
    zeleninové zahrádky. Na předmětné části pozemku se nachází dvě dřevěné  
    boudy na nářadí, kompost a ovocné stromy, které přebírá do vlastnictví pí  
    Zatloukalová. Dále Vás žádáme o obecné vyjádření k možným pronájmům        

pozemků a to parc.č. 474/4 zahrada o výměře 660 m 2 a parc. č. 474/1 zahrada 
o výměře 586 m 2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, (např. z důvodu změny 
subjektu na straně nájemce) za účelem užívání pozemku jako zeleninové 
zahrádky,zahrady, k rekreaci, a to tak, aby doba platnosti Vašeho vyjádření 
trvala do 31. 12. 2012. KM Č po projednání nesouhlasí se zdůvodněním 
majetkoprávního odboru a doporučuje, aby o každé provedené změně 
byla  informována standardním způsobem dle směrnic.  

    (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 
3. Č. j. SMOl/Maj/22/5514/2011/Pr – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku statutárního města Olomouc, nebo ke zřízení věcného břemene na 
majetku statutárního města Olomouce. 

     Pevnostní město Olomouc žádá o souhlas s umístěním turistických a   
     informačních tabulek na části pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha o 
    výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. KM Č po seznámení a 
    projednání s pronájmem souhlasí. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)  
  
4. KMČ obdržela pozvánku od Statutárního města Olomouce – primátora, na 8.   

veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce na středu 9. listopadu 2011 
od 9.00 hod do budovy MMOl, Hynaisova ul. Účast: Šimoníková, 
Bc.Škarabela. KM Č bere na vědomí.  

 
5. ČEZ – Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v naší městské části 

Olomouc - Slavonín a to část ul. Hakenovy, Kyselovské, U Zahrádek dne 22. 
11. 2011 od 8.00 do 15.00. Občané byli informování místním rozhlasem. 
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6. Č.j. SMOl/ŽP/55/8412/2011/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje společnosti 
Michlovský – stavební s.r.o Zlín užívat plochu v ul. Kyselovská p. č. 1231/6 
v termínu od 18. 10. 2011 do 25. 10. 2011 za účelem výkopové práce – 
pokládka kabelu NNk. Pro účely zpoplatnění za užívání veřejného 
prostranství je určena plocha 26 m2. KM Č bere na vědomí. 

 
7. Č.j. SMOl/ŽP/55/8151/2011/Jar  - Dohoda o povolení zvláštního užívání 

veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje společnosti 
SANCO SYSTEMS s.r.o. Olomouc užívat plochu ul. Jižní 113/63 z důvodu 
umístění stavebního lešení – oprava fasády domu.Pro účely zpoplatnění za 
užívání veřejného prostranství je určena plocha 13 m2. KM Č bere na 
vědomí.  

8. Č. j. SMOl/OPK/79/4508/2011/Ja – Rozhodnutí, kterým se povoluje firmě 
EUROVIA a.s. úplnou uzavírku silnice č. II/570 ul. Zolova a MK a ul. Jižní. 
Důvod uzavírky: akce „Jižní, Zolova – parkoviště, chodník, přechod“. 
Termín uzavírky: 6. 11. – 21. 11. 2011. KM Č bere na vědomí.  

 
9. KMČ řešila opět podnět občana z ul. Kyselovské č.73 o pokácení stromu 

před domem č. 75. Odbor životního prostředí měl k původní žádosti 
zamítavý postoj. KMČ bylo sděleno, že bude provedeno místní šetření 
s pracovníky TSMO a.s. střediska zeleně a KMČ bude informována. 

 
 
10. Členové KMČ byli informováni o průběhu jednání s náměstkem primátora 

JUDr. M.Majorem, p. náměstek přislíbil účast na lednovém zasedání KMČ. 
 
11. Oznámení Č.j.SMOl/ŽP/55/9245/2011/Dr ze dne 21. 11. 2011 o zahájení 
řízení o posouzení vlivu  záměru vybudování samostatného freestylového 
hřiště v terénu pro sport MTB a BMX v Olomouci v lokalitě Slavonín a 
Nemilany.  „BIKEPARK Olomouc“ na životní prost ředí. Bikepark 
obsahuje čtyři různé náročné dráhy opatřené překážkami, které jsou 
vytvořeny ze zeminy a doplněné překážkami ze dřeva. Celkově je areál 
umístěn na ploše cca 15 000 m2. Součástí stavby je zázemí pro správce, 
elektropřípojka, parkoviště, úprava obslužné komunikace a vegetační úpravy. 
Uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení. Oznámení je vyvěšeno 
ve vývěsní skříňce. 

 
12. KMČ obdržela pozvánku na Mikulášskou fotbalovou besídku spojenou 

s diskotékou na pondělí 5.12.2011 v 16 hodin. 
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13. Občan p. Michal Holubík seznámil KMČ o řešení stížnosti občanů na 
stanovení objízdné trasy při rekonstrukci křižovatky silnice č. II/570 ul. 
Zolova, Jižní a MK ul. Jižní. KM Č nebyla o stanovení trasy informována.  

 
 
Požadavky KMČ: 
 
- opravit propadlý kanál na ul. Jižní č. 11 u zdravotního střediska 
- na ul. Kyselovské u Pomníku padlých ořezat keře a dát do plánu trvalé 

údržby  
- na ul. Požárníků – ořezat keře, případně odstranit, které zasahují 1 m do 

komunikace a el. vedení 
- KMČ dnes již může poděkovat městu za nově vybudovanou úpravu 

křižovatky na ulici Jižní ve Slavoníně. Zejména bylo opravdu velmi nutné 
provést úpravu zatrubnění potoka Nemilanka, jehož koryto je v této části 
ukryto pod komunikací. Bohužel se však nepovedlo provést vhodně přechod 
pro chodce z ul. Kyselovské ke škole na ul. Jižní. Na tento přechod se 
občané a zejména školní mládež dostanou bezpečně pouze tehdy, když je 
rodiče zavezou auty na nově vybudované parkoviště provedené v rámci 
budované úpravy křižovatky. Nově vybudovaný přechod pro chodce je 
chodníkem bezpečně přístupný pouze z tohoto parkoviště. Z ul. Kyselovská 
a všech ulic na ni navazující je možné se dostat na řečené parkoviště jen po 
vozovce a vyšlapanou cestičkou přes nově upravené zelené plochy. 
Z uvedeného vyplývá, že je nutné, snad jako doplněk k této investici – tedy 
vyvolanou investici vybudovat chybějící chodník od křižovatky Jižní 
podél ulice Kyselovská, který bude bezpečně napojen na nové 
parkoviště, odkud je možné bez problému po novém přechodu pro 
chodce dospět ke školní budově a na ul. Arbesovu. Vyřešit tuto 
komunikační situaci pro pěší jistě snadno dokáže každý projektant a ani 
náklady na provedení stavebních prací nebudou nijak horentní. 
Zejména, když je jistě možné je provést finančním dodatkem k nově 
vybudované křižovatce. 

  
 
pí Šimoníková poděkovala všem přítomným za účast a připomněla, že další 
jednání KMČ 23 se uskuteční ve středu dne 14. prosince 2011 od 16.hod 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu KMČ 
veřejné.  
 
 
 
 Zapsala: Šimoníková                                         Za KMČ: Bohuslava Šimoníková 
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