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Zápis č. 16    
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 28. 8. 2012 
 

Přítomni:     Šimoníková, Dobrovský, Hausner, Kaláb, Kührová, Fišrová, Petřík,   
                     Šebestík, Mgr. Škarabela   
                        
Omluvena:  Policie ČR sl. Holková  

Hosté :         zástupce MPO p. Kovařík       
Občané:       pí M. Hofmanová   
 

Požadavky na MPO :   
    
� zapůjčit a umístit radar ve směru z ul. Slavonínská na ul.Jižní před odbočkou 

na ul. Topolová a na ul. Zolova u kapličky 
� umístit radar – měřič rychlosti na ul. Zolova zejména u Kapličky k omezení 

rychlosti, kde ze všech stran není možno přejít kolem kapličky 
� provádět častější kontroly ve večerních hodinách v celé části Slavonína pro 

narušování nočního klidu 
Zástupce MPO p. Kovařík doporučuje občanům v případě rušení nočního 
klidu zavolat na linku č. 156   
 

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. 15 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 vedoucí dopravy Ing. P. Pospíšilovou a Ing. Kmoníčkovou, s vedoucím 
odd. KMČ a DP OVVI Mgr. Puhačem, s odborem investic pí A.Neumanovou 
a majetkoprávním odborem pí Lenkou Číhalovou.   
� ZŠ – zajistění opravy – zajistit reklamaci   
� informace o schválení RMO 17. 8. 2012 na vybudování přístřešku na ul. 

Kyselovská směrem do města  
� zrušení staré kanalizace, předání Harmonogramu pro MČ Slavonín, týká 

se ul. Jižní a Arbesova    
� firma CTS, znovuprojednání prodeje pozemku   
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KM Č po projednání bere na vědomí a souhlasí se zněním žádosti o 
reklamaci skrytých vad na akci „Rekonstrukce Jižní – Zolova (včetně 
zatrubněné části Nemilanky )“ Žádost předána odboru dopravy MmOl. 
Hlasováno: ( 9 pro /0 proti /0 se zdrželo )  
 
4. Č. j. SMOl/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 ostat. pl. o výměře 66 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. 
Předmětná část pozemku se nachází u křižovatky  ulic Kyselovská a Jižní. 
Společnost CTS Olomouc, s.r.o. žádá o prodej předmětné části pozemku za 
účelem sjednocení pozemků a zřízení a užívání zázemí k nemovitostem, a to 
budově čp. 41 ( stavba občanského vybavení) s pozemkem parc. č. 136/4 
zast. pl., pozemkům parc.č. 135/3 zahrada a parc. č. 136/5 ostat. pl., vše v  
k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti CTS Olomouc, s. r.o.  
Jedná se o opětovnou žádost této společnosti, kdy Zastupitelstvo města 
Olomouce dne 2. 3. 2010 žádosti o prodej části pozemku parc. č. 135/4 
zahrada o výměře 60 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc nevyhovělo.  
KM Č po projednání souhlasí s prodejem část parc. č. 135/4 o výměře 66 
m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc.   
Hlasováno: ( 7 pro  /2 proti / 0 se zdrželo )  
 

5. Č. j. SMOl/22/2859/2012/Čí – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 
majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na 
majetku statutárního města Olomouce. 

     část parc. č. 1133/1 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc  
     pro účely: 

Předmětná část pozemku se nachází v blízkosti ul. Kyselovská. Společnost 
Agentura Rubico, s.r.o žádá o pronájem předmětné části pozemku za účelem 
vybudování brány a oplocení k pozemku parc. č. 424/6 ostat. pl. v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, který slouží jako přístup a příjezd k budově čp. 361 
(stavba pro obchod ve vlastnictví žadatele. Tato budova se nachází na 
pozemku parc. č. 424/9 zast. pl., který spolu s pozemkem parc. č. 424/6 ostat. 
pl., oba v k. ú. Slavonín, obec Olomouc jsou ve vlastnictví ČR Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. Žadatel má tyto pozemky 
v pronájmu. Předmětná část pozemku je součástí účelové komunikace, která 
dle sdělení odboru dopravy není ve vlastnictví statutárního města Olomouce.  
  
KM Č po projednání souhlasí s pronájmem  část parc č.1133/1 ostatní 
plocha o výměře 10  m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc.      
Hlasováno: ( 9 pro /0 proti /0 se zdrželo )   

       
6. Č. j. SMOl/111995/2012/Zac – Návrh rozpočtu města Olomouce na rok  
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2013. KMČ projednala návrh požadavků na investice pro rok 2013. 
    Členové KM Č souhlasí s pořadím návrhu plánu investic.  
     Hlasováno: ( 9 pro /0 proti /0 se zdrželo )  
 
7. Č.j. SMOl/Maj/22/3848/2012/Br – Plán údržby na rok 2013. 
Členové KMČ souhlasí s požadavky na údržbu pro rok 2013. 
Hlasováno: ( 9 pro /0 proti /0 se zdrželo )     
  

8. Č. j. SMOl/OPK/79/3217/2012/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje 
společnosti Dopravní značení Svoboda Olomouc s. r. o. zvláštní užívání 
silnice II/570 na ulici Jižní Olomouc – Slavonín a to vozovka za účelem 
zrušení původní (staré kanalizace v m.č. Slavonín a Nemilany v době od 8. 8. 
2012 do 30. 10. 2012. Celkový rozsah záboru je 116 m2. Komunikace bude 
uvedena do původního stavu do 30. 10. 2012. 
KM Č bere na vědomí.  
      

9. Č. j. SMOl/OPK/79/3359/2012/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje 
společnosti Dopravní značení Svoboda Olomouc s. r. o. zvláštní užívání 
komunikace v ulici Buzulucké č. 146/10 v Olomouci – Slavonín a to vozovka 
za účelem vybudování přípojky plynu k RD v době od 13. 8. 2012 do 15. 8. 
2012. Celkový rozsah záboru je 1 m2. Komunikace bude uvedena do 
původního stavu v termínu do 15. 8. 2012. 
KM Č bere na vědomí.   
    

10. Č. j. SMOl/OPK/79/3426/2012/Ja – Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti 
Evy Hálové, Olomouc – Neředín, zastupující Ladislav Petr Rýmařov úplnou 
uzavírku MK v ul. Durychova (úsek od ul. Konrádovy cca 55 m) v Olomouci 
za účelem prodloužení plynovodu k novostavbě RD v době od 21. 8. 2012 do 
31. 8. 2012. Odpovědná osoba za provedení uzavírky: Ladislav Petr.   
KM Č bere na vědomí.       
 

11. Č. j. SMOl/OPK/79/3421/2012/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje 
Ladislavu Petrovi, Rýmařov v zastoupení Evy Hálové, Olomouc – Neředín 
zvláštní užívání MK v ulici Durychova ( od ul. Konrádova po č. 3 ) 
v Olomouci – Slavonín a to vozovka, chodník za účelem prodloužení 
plynovodu v době od 21. 8. 2012 do 30. 8. 2012. Celkový obsah záboru je 90 
m2. Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do 30. 8. 2012. 
KM Č bere na vědomí.    
   

12. KMČ obdržela Harmonogram sběrových sobot – podzim 2012. Oznamujeme 
občanům, že podzimní sběrová sobota ve Slavoníně bude 27. října 2012, 
stanoviště – ulice Pod Kostelem.      
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13. Email – J.Jančík KMČ č. 20 – výzva ke spolupráci o vybudování 
zastávkových zálivů na zastávce Jižní. 

     KMČ po projednání podporuje vybudování zastávkových zálivů na  
     zastávce Jižní s tím, že KMČ uplatnila na odboru dopravy požadavek o  
    zajištění přechodu pro chodce pro bezpečné přecházení na zastávce Jižní. 
    Hlasováno: ( 9 pro /0 proti /0 se zdrželo ) 
  
15.Email – Mgr. Wittková – Sociální služby pro seniory Olomouc – nabídka   
     sociálních služeb pro seniory.             
     KMČ po projednání předá požadavek KS Olomouci – Slavoníně.  
   
14. KMČ byla seznámena s obsahem emailů pí Kalodové z ul. Machátova. 

Veškeré její požadavky a podněty  byly vždy projednány na  KMČ a předány 
příslušnému odboru k řešení. Uplatněné požadavky a podněty jsou uvedeny   
v zápisech KMČ a zveřejněny ve vývěsních skříňkách a na webových 
stránkách MMOl. KMČ je poradním a iniciativním orgánem RMO, jedná dle 
Statutu KMČ a Jednacího řádu. 
KM Č po projednání  souhlasí, aby vzhledem k tónu emilů pí Kalodové 
nebylo na tyto dále odpovídáno, jelikož nebyl shledán důvod. Členové 
KM Č  zvou pí Kalodovou na jednání KMČ.    
Hlasováno: ( 9 pro /0 proti, /0 se zdrželo )     
 
Požadavky KMČ:  
Nutné.    

� zajistit posečení trávy podél celého toku Nemilanky, vyčištění a úklid 
trávy 

� zajistit posečení plevele a údržbu pozemku R ORME ITALIA s. r. o. 
vlastník J. Roháče z Dubé č. p. 238/7 Bělidla – parcela číslo 91  o výměře 
4 l43 m2 

�  u přechodu ZŠ z ul. Zolova směrem na ul. Jižní je vyvrácená skříňka 
elektrického vedení, hrozí nebezpečí úrazu   

� pokračuje umístění radaru  - měřiče rychlosti ve směru z ul. Slavonínská na 
ul. Jižní před odbočkou na ul. Topolová 

� umístit radar - měřič rychlosti na ul. Zolova zejména u Kapličky k omezení 
rychlosti,  kde ze všech stran není možno přejít kolem kapličky  

� zabudovat vpusť na ul. Požárníků a ul. Klostermannova u domu č. 3   
� odplevelit chodníky v celé městské části Slavonína 
� zajistit dopravu na Horní Lán a do Fakultní nemocnice 
� pokračuje požadavek na zřízení přechodu na ul. Schweitzerova na 

autobusové zastávce Jižní     
� opravit špatně zasypaný výkop na ul. Machátova - Poláčkova 
� opravit výtluky na ul. Durychova 
� přechod na ul. Jižní k ul. Topolové zajistit semafory    
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� opravit výtluk na ul. Jižní u bytového domu č. 17 – 21, dále u domu č. 87 

(komunikace) k ul. Bryxova u melioračního příkopu a na ul. Dykova před 
domem č. 9  

 
 
pí Šimoníková poděkovala všem přítomným za účast a připoměla, že další 
jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 25. září 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 
 
 
 


