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Zápis č. 10 

 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 28. 2. 2012 
 

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

Hosté : zástupce MPO p. Skoupil, Jurtík, Policie ČR pí Holková, SMOl – odbor   
             majetkoprávní,  pí Mgr. Kličková a  Lesy Olomouc a.s. p.Ing. Šimek  
 

- pí Mgr. Kličková se zúčastnila projednávání majetkoprávních 
záležitostí v naší lokalitě.  

- p. Ing. Šimek seznámil KMČ s činností Lesů a. s. Olomouc a navrhl, 
aby Lesík byl rozdělen na dvě části a to: na hospodářský a rekreační 
a byl zařazen do lesa zvláštního určení. KMČ vyvolá jednání u 
vedoucího odboru Životního prostředí p. RNDr., CSc  Loyky. Účast: 
Šimoníková, Hausner, Petřík, Fišrová    

 
Požadavky na MPO:  
� upozornit majitele domu č. 7 na sestřihání pnoucího keře, který zasahuje do 

chodníku a ohrožuje chodce 
� zkontrolovat skládku štěrku před domem č. 45, která rovněž zasahuje na 

chodník 
� častěji provádět kontrolu pobíhajících pejsků bez náhubku 
� na ul. Janíčkova směrem na Nemilany zajistit odklizení skládky dřeva 
 
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. 9 a bylo konstatováno, že 
k doplnění zápisu nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy. 
Současně byla provedena kontrola požadavků KMČ ze zápisů č. 1 – 9 a bylo 
konstatováno, že se dosud  nevyřešil podnět urychlené opravy ul. Durychova 
v celé délce, výtluky na ul. Na Stráni, ořezání keřů u bývalého nákupního 
střediska U.N.R.A, v ul. Klostermannova a U Zahrádek směrem nahoru, u 
Pomníku padlých ul. Kyselovská. Nadále trvá provést umístění sloupku u zast. 
MHD Jižní křižovatka, aby nemohla po chodníku projíždět auta z Kyselovské na 
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Jižní, výtluky na ul. Jižní naproti domu č. 11. Nesplněné požadavky KMČ 
budou řešeny v rámci plánu neinvestičních akcí roku 2012. 
    
2.  
Č .j. SMOl/MAJ/22/5303/2011/Pr – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 
majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na 
majetku statutárního města Olomouce. 
 
části pozemku č. 474/4 zahrada o výměře 187 m2 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. 
parc. č.474/4 zahrada o výměře 660 m2 a parc. č. 474/1 zahrada o výměře 586 
m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc za účelem užívání pozemku jako 
zeleninové zahrádky, zahrady, k rekreaci, a to tak, aby doba platnosti trvala do 
31. 12. 2012. KM Č po projednání souhlasí s pronájmem do 31. 12. 2012. 
Hlasováno: ( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )  
3.  
Č. j. SMOl/MAJ/22/6722/2011/Sk – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 
majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na 
majetku statutárního města Olomouce. 
 
část parc. č. 1296/1 ostatní plocha o výměře 117 m2 v k.ú. Slavonín, obec 
Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ulici Hakenova. Předmětný 
pozemek užívala na základě smlouvy o nájmu pí Ludmila Kuklová za účelem 
zřízení a užívání zeleninové zahrádky, nájem skončil smrtí nájemkyně dne 28. 
12. 2012. Nyní o pronájem předmětné části pozemku žádá p. Ing. Pavel Grass za 
účelem zřízení a užívání zeleninové zahrádky, včetně umístění dřevěné boudy 
na nářadí bez pevných základů.  
KM Č pro seznámení a projednání s pronájmem souhlasí    
Hlasováno: ( 7 pro / 0 proti / 2 se zdrželo )           
4.   
Č. j. SMOl/Maj/22/582/2012 Sk – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 
majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na 
majetku statutárního města Olomouce. 
parc. č. 46/1 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, 
parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 274 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc  
Předmětné pozemky se nachází v areálu ZD Slavonín. Zemědělské družstvo 
Slavonín žádá o pronájem předmětných pozemků za účelem zemědělské výroby.  
KM Č po seznámení a projednání s pronájmem souhlasí. Hlasováno: ( 9 pro 
/ 0 proti / 0 se zdrželo )                                                                                                                            
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5. 
Č. j. SMOl/22/816/2012/Sk – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku 
statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na majetku 
statutárního města Olomouce. 
parc. č. 533/33 orná půda o výměře 2 035 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
parc. č. 533/68 orná půda o výměře    253 m2    v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. 
Předmětné pozemky jsou součástí honu v lokalitě Za Křenkovým poblíž ulice 
Jižní. Zemědělské družstvo Slavonín žádá o pronájem předmětných pozemků za 
účelem provozování zemědělské výroby.  
KM Č po projednání odložila žádost ZD Slavonín na příští jednání s tím, že  
budou prověřeny majetkoprávní vztahy zda nezabráníme přístupu 
sousedícím vlastníkům. Hlasováno:  ( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )  
 
6.  
Č. j. SMOl/MAJ/22/5869/2011/Slez – odbor majetkoprávní. 
KMČ obdržela vyjádření odboru majetkoprávního Magistrátu města Olomouce 
k žádosti o vydání souhlasu s výstavbou přístřešku čekárny na nástupišti 
zastávky MHD „Kyselovská“, směrem do  města na pozemcích parc. č. 269 
ostat. plocha a parc. č. 1231/6 ostat. plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve vlastnictví města Olomouce se zamítavým stanoviskem s tím, že pozemek 
parc. č. 269 v k. ú. Slavonín, obec Olomouce je pronajat za účelem výstavby 
rodinného domu a proto není možné s navrženým přístřeškem souhlasit. 
Opakovaný nesouhlas s výše uvedeným záměrem podal Ing. Petr Balada, 
Kroměříž a současně požádal o změnu koncepce umístění výše uvedené stavby. 
 
 
KM Č po seznámení a  projednání nesouhlasí s vyjádřením 
majetkoprávního odboru, jelikož  opakovaně požadovala vybudování 
přístřešku čekárny na nástupišti zastávky MHD „Kyselovská“ směrem do 
města a to od roku 2005. Je-li pozemek pronajat a nájemce nesouhlasí, 
může MmOl tento pozemek nabídnout jinému zájemci. Do příštího jednání 
bude přizván nájemce p. Ing. Petr Balada a tato záležitost bude také řešena 
na MmOl – majetkoprávním odboru. KMČ pronájem neschvalovala. 
Účast: Šimoníková, Petřík, Fišrová. KMČ trvá na základě opakovaných 
nátlaků občanů na výstavbě přístřešku vedle parc. č. 271.                            
Hlasováno: ( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )                                                                                                                                  
        
7.    
MmOl/OVVI Mgr Puhač – „Realizace investičních akcí dle požadavků KMČ“. 
KMČ projednala a upravila požadavky dne 31. 1. 2012 a v termínu předala  na 
OVVI, které jsou přílohou tohoto zápisu. 
KM Č souhlasí. Hlasováno: ( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 
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8. 
Statutární město Olomouc – primátor – Pozvánka na 10. veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce, které se koná dne 29. února 2012 od 9.00 hod 
na MmOl, Hynaisova 10, Olomouc ve velkém zasedacím sále.  
KM Č bere na vědomí.     
 
9. 
MmOl/OVVI – Bc. Pešata – požadavek o název nové ulice v k.ú. Slavonín, obec 
Olomouc, směrem na Brno. Jedná se o lokalitu Statky. Dále u ulice Josefa Beka 
je dle územního plánu možná výstavba dalších rodinných domů. Byly zde zatím 
postaveny dva rodinné domy a to v místě, kde název ulice dosud nepokračuje, 
ale nová zpevněná komunikace k rodinným domům navazuje na ulici Josefa 
Beka. Stavební úřad navrhuje, aby ulice Josefa Beka byla prodloužena a tento 
nepojmenovaný úsek nesl téže název. KM Č po seznámení a projednání  
doporučuje nazvat novou ulici „Na Statkách“ a souhlasí, aby ulice Josefa 
Beka byla prodloužena a nesla stejný název.   
Hlasováno: ( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo   
 
10.     
SMOl Č. j. SMOl/0213899/2012/OVVI/KMC/Mon – sdělení Rady města 
Olomouce o odvolání pí Cigánkové na její žádost z funkce člena KMČ 23. 
KM Č bere na vědomí.   
  
11.   
KMČ obdržela pozvánku od TJ Sokol Slavonín na I. Malé kopané – Futsalu, 
který se konal 25. února 2012 v prostorách Sokolovny ve Slavoníně  
 
 
 
pí Šimoníková poděkovala všem přítomným za účast a připoměla, že  další 
jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 27. března 2012 od 17.00 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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