
 1 

 
Zápis č. 14 

 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 26. 6. 2012 
 
 

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

Hosté :         zástupce MPO p. Skoupil, Policie ČR sl. Holková  
Občané:       Alois Pospíšil, Ladislav Petr, Pavel Blaha, Franek, Jana Piknová 
 
KMČ vyslechla podněty obyvatel z ul. Požárníků, ul. Zolova a ul. Durychova. 
Probírala se situace ohledně vysoké frekvenci v dopravě, ořezu keřů a oprav 
komunikací.      
 
Požadavky na MPO a PČR: 
 
� provádět časté kontroly u bývalého nákupního střediska U.N.R.A, kde se 

schází mládež a nevhodně se chová 
 

1. Jednání:     
  
pí Šimoníková  přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 5. jednacího 
řádu KMČ je komise v počtu 7  přítomných členů usnášeníschopná.     
Přednesený program byl bez připomínek přijat.  (7 pro /0 proti/ 0 se zdrželo) 
 
2. Provedena kontrola  usnesení zápisu č. 13. 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. KMČ obdržela písemnou připomínku MUDr. 
Jiřího Nováka k stávajícímu stavu zeleně na ul. Požárníků. Současně 
navrhuje zásadní úpravu zeleně na ul. Požárníků. KMČ telefonicky 
upřesnila zadaný požadavek u Ing. Steigrové a u TSMO pí Kořínkové 
s tím, že do 30. 6. 2012 bude ořez proveden. 

      
3. Členové komise byli pí Šimoníkovou seznámeni o průběhu jednání s vedoucí 

odboru  Ing. Petrou Pospíšilovou, s vedoucím oboru investic Ing. 
Michaličkou,  s vedoucím odd. KMČ a DP OVVI Mgr. Puhačem,  s vedoucí 
SPOZ M. Romanovskou, s majetkoprávním odborem pí Číhalovou.  
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4. Č. j. SMOl/22/2385/2012/Pr – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 
majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na 
majetku statutárního města Olomouce.    
část  parc. č. 812/30 orná půda o výměře 4 045 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc 

     Předmětný pozemek se nachází poblíž ulice Topolová. ZD Slavonín žádá o             
     pronájem předmětné části pozemku za účelem zemědělského                                                           

obhospodařování.  
     KM Č po seznámení a projednání souhlasí s pronájmem. 
     Hlasováno: ( 6 pro / 0 proti  / 1 se zdrželo )   
  
5. Č. j. SMOl/22/2385/2012/Pr – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku 

statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na majetku 
statutárního města Olomouce. 
část pozemku parc. č. 1118/6 ostat. pl. o výměře 105 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc. 
Předmětný pozemek se nachází v blízkosti ul. Zolova. Manž. Dobrovští 
žádají o prodej předmětné části pozemku za účelem vybudování ochranného 
vsakovacího systému a vytvoření větší bezpečnostní zóny mezi příjezdovou 
komunikací a rodinným domem, dále za účelem stavby plotu a výsadby 
stromků a okrasné zeleně. Manž. Dobrovští jsou vlastníky rozestavěné 
budovy na pozemku parc. č. 79/3 zast. pl. a pozemku parc. č. 79/2 orná půda, 
vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc. 
KM Č po projednání souhlasí s prodejem části pozemku o výměře 105m2.   
Hlasováno: ( 7 pro  /0 proti / 0 se zdrželo   
  

6. Č.j. SMOl/ŽP/55/2480/2012/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce obchodní společnosti Michlovský 
s.r.o Zlín užívat pozemek v  ul. Kyselovská p.č.: 
145,146,424/1,164,1132/1131/6,1134,1138,1139,269 od 14. 4. 2012 do 5. 6. 
2012 – výkopové práce – rekonstrukce kabelů Nnk PRODLOUŽENÍ. Pro 
účely zpoplatnění za užívání veřejného prostranství je určena plocha celkem 
36 m2. 
KM Č bere na vědomí.      
 

7. Č.j. SMOl/ŽP/55/2510/2012/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce firmě SIGNALBAU a.s. Přerov 
užívat pozemek p.č. 1231/6, 316/4 ul. Kyselovská od 20. 6. 2012 do 27. 6. 
2012 I. etapa 33 m2 a od 28. 6. 2012 do 5. 7. 2012 II. etapa 31,5 m2 – 
výkopové práce – pokládka kabelu NN 0,4 kV. Pro účely zpoplatnění za 
užívání veřejného prostranství je určena plocha celkem 110 + 105m2. 

     KMČ bere na vědomí.    
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8. Magistrát města Olomouce – Primátor – pozvání k účasti v historickém 
průvodu ke cti sv. Pavlíny, patronky města, který se  uskuteční v rámci oslav 
Svátků města Olomouce dne 29. června 2012 od 17.00 hodin na trase: Horní 
náměstí – Mahlerova – Univerzitní – Denisova – Ostružnická – Horní 
náměstí – Opletalova – chrám sv. Mořice.   
KM Č bere na vědomí.  
 

9. TSMO Č. j. 2797/2012 – Plán prací pro KMČ na 6/2012.  
KM Č bere na vědomí.   
  

10. KMČ zhodnotila průběh SLAVNOSTNÍHO SETKÁNÍ JUBILANTŮ 
SENIORŮ, které se konalo 20. června 2012. Účast jubilantů byla nad 
očekávání překvapivá.  Jubilanti děkují KMČ a MmOl za vzorné zajištění 
akce.    

 
Požadavky KMČ:   
               
� pokračuje umístění radaru  - měřiče rychlosti ve směru z ul. Slavonínská na 

ul. Jižní před odbočkou na ul. Topolová 
� upravit jeviště v TJ Sokol Slavonín ( úklid a vymalování stěn) 
� ořezat  zeleň v ul. Požárníků vzhledem k vysoké frekvenci dopravy, stále se 

opakující stížnosti a připomínky občanů 
� ul. Topolová, nesvítí světla na přechodu 
� ořezat keře před nákupním střediskem U.N.R.A ul. Kyselovská 
� ořezat keře  - tuje, které zasahují přes příkop a omezují řidiče ve výhledu 

na ul. Zolova 
� podél celého toku Nemilanky zajistit posečení trávy 
� opravit, nebo zesílit odtokové žlaby u podjezdu na ul. Janíčkova  při větším 

a silnějším dešti jsou vyplaveny garáže z přilehlých domů 
� umístit dopravní značku omezení rychlosti na ul. Požárníků a v části ulice 

zabudovat vpusť pro odvodnění 
� umístit radar - měřič rychlosti na ul. Zolova zejména u Kapličky k omezení 

rychlosti,  kde ze všech stran není možno přejít kolem kapličky  
� na základě jednání občanů na odboru investic byla KMČ občany požádána o 

zajištění a zařazení požadavku na zpevnění cesty v celé délce včetně 
veřejného osvětlení nově budované ulice Durychova od ul. Konrádova po ul. 
Bryxova  

pí Šimoníková poděkovala všem přítomným za účast a připoměla, že další 
jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 31. července 2012 od 17.00 hodin 
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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