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Zápis č. 13 

 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 29. 5. 2012 
 

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

Hosté : zástupce MPO p. Jurtík, Policie ČR sl. Holková  
- sl. Holková podala informaci o prošetření vzniku černé skládky 

v areálu ZD vedle silážních jam. Uvedla, že se nejedná o přestupek ani 
trestní čin. Ostatní požadavky na PČR a MPO byly splněny. 

 
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) 
 
2. Provedena kontrola  usnesení zápisu č. 12.  a bylo konstatováno, že 

k doplnění zápisu nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy. 
Současně proběhla kontrola předchozích usnesení a bylo shledáno, že 
dochází postupně k plnění. 

3. Členové komise byli pí Šimoníkovou seznámeni o průběhu jednání 
s náměstkem primátora JUDr. Majorem, náměstkyní primátora Mgr.E. 
Machovou, s vedoucím odboru investic Ing. Michaličkou, s vedoucím odd. 
KMČ a DP OVVI Mgr. Puhačem, s ing. architektem DSGEO Ing.P. 
Doleželem a s vedoucí SPOZ M. Romanovskou.  

 
4. Č. j. SMOl/22/620/2012/To – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 

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

     parc. č. 1297/7 trvalý travní porost o výměře 9 000 m2 v k. ú. Slavonín  
     parc. č. 1297/5 trvalý travní porost o výměře 3 306 m2 v k. ú. Slavonín 
 
Předmětné pozemky jsou travnaté plochy porostlé nálety a vzrostlými dřevinami 
u ulice Lidická a Božkova. Nadace Malý Noe žádá o pronájem předmětných 
pozemků za účelem zbudování odpočinkové zóny (parku), activity parku, 
dětského hřiště a naučné stezky. Se společností Lesy města Olomouce, a.s. je 
uzavřena k předmětným pozemkům smlouva o nájmu za účelem zajištění správy   
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a plnění všech funkcí lesa, smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s roční 
výpovědní lhůtou ke dni 1. 10. běžného kalendářního roku. Pro odbor investic     
byl vydán souhlas se stavbou „Bikepark Olomouc“. 
KM Č po projednání souhlasí s pronájmem za předpokladu, že bude 
uvaleno věcné břemeno na zachování stávající komunikace a pozemky 
nebudou dále pronajímány ke komerčním účelům.                                                       
Hlasováno: ( 8 pro / 1 proti / 0 se zdrželo )  
        
 
 
5. Č. j. SMOl/Maj/22/2065/2012/Sk – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 
majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na 
majetku statutárního města Olomouce. 
část parc. č. 545/2 zahrada o výměře 296 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. 
Předmětný pozemek se nachází při ul. Konrádova. Manželé Žákovi žádají o 
změnu smluvních podmínek.  
KM Č po seznámení a provedeném místním šetření nesouhlasí se změnou 
účelu nájmu, souhlasí pouze s pronájmem s tím, že bude v souladu se 
zastavovacím územním plánem. 
Hlasováno: ( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )      
 
6. Č. j. /Maj/22/2115/2012/Bra – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 
majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na 
majetku statutárního města Olomouce   
část pozemku parc. č. 1176/3 ostat. pl. o výměře 87 m2 v k. ú. Slavonín  
Předmětný pozemek se nachází při ulici Durychova. Manželé Caletkovi žádají o 
pronájem za účelem rozšíření zázemí u rodinného domu. 
KM Č po projednání souhlasí s pronájmem s tím, že bude v souladu se 
zastavovacím územním plánem.   
Hlasováno: ( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )                     
 
7. Č. j. SMOl/Maj/22/2278/2012/Bra – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu, 
prodeji majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene 
na majetku statutárního města Olomouce 
části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o celkové výměře 413 m2   v k. ú Slavonín  
Předmětný pozemek se nachází při ulici Konrádova. Manželé Jaroslav a Jarmila 
Škribovi žádají o prodej, případně pronájem části předmětného pozemku o 
výměře 136 m2 za účelem rozšíření zázemí k rodinnému domu, o pronájem části 
předmětného pozemku o výměře 225 m2 za účelem rozšíření zázemí 
k rodinnému domu a o pronájem části předmětného pozemku o výměře 52 m2 za 
účelem užívání zahrádky.  
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KM Č po projednání nesouhlasí s prodejem, souhlasí s pronájmem s tím, že 
bude v souladu se zastavovacím územním plánem. 
Hlasováno: ( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )       
      
8.Č. j. SMOl/Maj/22/1177/2012/Čí – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 
majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na 
majetku statutárního města Olomouce 
část parc. č. 135/4 zahrada o výměře 66 m2 v k. ú. Slavonín 
Předmětná část pozemku se nachází u křižovatky ulic Kyselovská a Jižní. 
Společnost CTS OLOMOUC, žádá o prodej předmětné části pozemku za 
účelem sjednocení pozemků a zřízení užívání zázemí k nemovitostem. Jedná se 
o opětovnou žádost této společnosti, kdy Zastupitelstvo města Olomouc dne      
2. 3. 2010 žádosti o prodej části pozemku parc. č. 135/4 zahrada o výměře 60 m2 
v k. ú. Slavonín nevyhovělo. 
KM Č po seznámení a projednání nesouhlasí s prodejem, souhlasí s 
pronájmem do doby dořešení přechodu a vybudování chodníku. 
Hlasováno: ( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 
 
9.Statutární město Olomouc č.j. SMOl/072292/2012/OI/Pr/Zu – Pozvánka na 
výrobní výbor akce „Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k. ú. 
Slavonín – Nemilany“. Jednání se konalo 21. 5. 2012 na odboru investic.          
pí Šimoníková informovala členy KMČ o průběhu  jednání, seznámila přítomné 
se záznamem z jednání  a o přijatých dohodnutých závěrech. 
KM Č bere informace a záznam z jednání na vědomí.    
 
10.Č .j. SMOl/ÚSO/77/647/2012/Ob – Územní souhlas č. 147/2012 – Přístřešek 
na zastávce Kyselovská – směr město ve městě Olomouci, v k.ú. Slavonín, ul. 
Kyselovská, na pozemku parc. č. 1231/6 ( ostatní plocha ). 
KM Č bere na vědomí.     
 
11.Č. j. SMOl/OPK/79/1525/2012/Nan – Rozhodnutí ( havárie podzemních 
inženýrských sítí ) za účelem zvláštního užívání MK v ul. Kyselovská 17 – 
havárie vodovodní přípojky v době od 5. 4. 2012 do 30. 4. 2012. Za průběh 
zvláštního užívání odpovídá: INSTA CZ s.r.o. Olomouc. 
KM Č bere na vědomí.  
   
12.Č. j. SMOl/066708/2012/OVVI/Mar – Oznámení o schválení názvů ulic na 
jednání Zastupitelstva města Olomouce. 
KM Č bere na vědomí.    
   
13. TSMO Č. j.2217/2012 – informace a přehled základních činností na měsíc 
květen a červen 2012. 
KM Č bere na vědomí.      
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14. Magistrát města Olomouce – Primátor – pozvání na slavnostní vyhlášení 
Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2011, které se uskuteční ve čtvrtek 
dne 14. června 2012 v 19.00 hodin v Moravském divadle Olomouc. 
KM Č bere na vědomí.   
  
15.Email –OVVI–Mgr.V. Puhač. Objednávka TSMO, a.s. na měsíc květen 2012 
KM Č bere na vědomí       
 
16. KMČ projednala a upřesnila zajištění SLAVNOSTNÍHO SETKÁNÍ 
JUBILANTŮ SENIORŮ, které se bude konat ve středu 20. června 2012 ve 
14.00 hodin v místnostech Klubu seniorů ul. Kyselovská č. 74.  
 
17. Email – Eva Zajíčkova Topolová 6, Olomouc – Slavonín – KMČ na vědomí 
žádost adresovaná odboru dopravy 1.  náměstkovi primátora Ing. Vlachovi o 
zavedení autobusové linky přes Povel, Slavonín na Horní Lán, případně do FN. 
KM Č po projednání a opakovaných stížnostech, připomínek občanů plně 
podporuje žádost pí E. Zajíčkové zaslanou na odbor dopravy o zřízení 
autobusové linky  na Horní Lán se zajížděním do Fakultní nemocnice 
Olomouc.   
Hlasováno:  ( 9 pro  / 0 proti  / 0 se zdrželo ) 
 
 
Požadavky KMČ:    
    
� umístit radar – měřič rychlosti ve směru z ul. Slavonínská na ul. Jižní před 

odbočkou na ul. Topolová    
 
 
 
 
pí Šimoníková poděkovala všem přítomným za účast a připoměla, že  další 
jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 26. června 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 
 
           
 


