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Zápis č. 17    
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 25. 9. 2012 
 

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

Hosté :         zástupce MPO p. Kovařík       
 
Požadavky na MPO :  
 
� častěji provád ět kontrolu a dodržování rychlosti na ulici Jižní a Zolova   
� 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  
 

1. Jednání:         
pí Šimoníková  přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 5. jednacího 
řádu KMČ je komise v počtu 8  přítomných členů usnášeníschopná.     
Přednesený program byl bez připomínek přijat.  (8/ pro /0 proti/ 0 se zdrželo) 
 
2. Provedena kontrola  usnesení zápisu č. 16 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  Ing. 
Kmoníčkovou, s Ing. Šulcem – odd. dopravy, s ved. provozovny místních 
komunikací Ing. Zívalou a Ing. Čechem z TSMO  a s vedoucím odd. KMČ a 
DP OVVI Mgr. Puhačem.   

 
4. Č. j. SMOl/22/4513/2012/Ha – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku 

statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na majetku 
statutárního města Olomouce.     
-   část pozemku parc. č. 1224 ostat. pl. o výměře 35 m2 v k. ú. Slavonín,    
    obec Olomouc     
Předmětný část pozemek se nachází při ulici U Zahrádek. Manželé 
Kabelkovi žádají o prodej části předmětného pozemku za účelem rozšíření 
zázemí k rodinnému domu. Manželé Kabelkovi jsou vlastníci navazujících 
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nemovitostí, a to budovy s č. p. 487 (rodinný dům) s pozemkem parc. č. 
827/5 zast. pl. o výměře 130 m2  a pozemku parc. č. 872/6 orná půda o 
výměře 984 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc.    
KM Č po projednání souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1224 o 
výměře 35 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc.   
Hlasováno: ( 8 pro  /0 proti / 0 se zdrželo )  

 
5. Č. j. SMOl/ 131563/2012/OKR/Tom – Koncepce vodního hospodářství 

města Olomouce. 
KMČ byla  zaslána pro informaci  občanům, že sdružení firem DHI a.s., 
Sweco Hydroprojekt CZ, a.s., JV Projekt VH s.r.o. a VODIS Olomouc s.r.o. 
jsou zpracovatelé zakázky Statutárního města Olomouc „Koncepce vodního  
hospodářství Olomouce“. Tato dokumentace bude základem 
vodohospodářské infrastruktury a souvisejících záležitostí na území SMOL.  
Současně probíhá informační kampaň týkající se problematiky odvodnění na 
území SMOl.  
KM Č bere na vědomí a  občané budou informování prostřednictvím 
vývěsních skříněk.  
 

6. Č. j. SMOl/OPK/79/3767/2012/Ja – Rozhodnutí, kterým se povoluje fy 
SEKNE, spol. s r. r. o. zastupující fy. EUROVIA CS, a.s. sídlo firmy Praha 
úplná uzavírka MK v ul. Požárníků ( od křiž. s ul. Slavonínskou po dům č. 5) 
v Olomouci z důvodu realizace zpomalovacího retardéru na ul. Požárníků, v 
době od 1. 10. - 31. 10. 2012. Trasa objížďky není stanovena.   
KM Č bere na vědomí.  
 

7. Č. j. SMOl/OPK/79/3830/2012/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje fy 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Olomouc dodatečné povolení zvláštního 
užívání MK v ulici Wintrova 2 v Olomouci – Slavonín z důvodu havárie 
vodovodního řadu v době od 5.9.2012 do 14.9.2012, vozovka – ruční i strojní 
výkop. Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do 14. 9. 
2012. 
KM Č bere na vědomí.  
   

8. Email – David Čížek  - Nemilanka – KMČ informována o termínu sečení 
Nemilanky s tím, že práce budou realizovány do poloviny měsíce října. 
V případě jakýchkoliv dotazů a požadavků ohledně správy Nemilanky bude 
KMČ jednat přímo s vedoucím provozu Přerov.  
KM Č bere na vědomí.  
    

9. Magistrát města Olomouce – odbor životního prostředí – Pozvánka 
k místnímu šetření a ústnímu jednání, které se koná ve čtvrtek dne 27. září 
2012 v 9,30hod na místě samém v ul. Konrádova Olomouc – Slavonín. 
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Ústní jednání s místním šetřením se svolává z důvodu prošetření podnětu 
manželů Maškových, Slavonín. 
KM Č bere po seznámení na vědomí. Účast: Šimoníková, Fišerová, 
Kührová 

10. Statutární město Olomouc – odbor investic – Pozvánka na kontrolní den 
stavby „Zrušení původní kanalizace v m. č. Slavonín, Nemilany“, který se 
uskuteční v úterý dne 2. října 2012 od 9.00 hodin. Účast: Hausner, Kührová. 
KM Č bere na vědomí. 
 

11. KMČ připomíná občanům konání sběrové soboty dne  27. října 2012 
stanoviště – ulice pod Kostelem, v době od 9.00 hodin – 13.00 hodin. 

 
12. TSMO/4542/2012 – plán prací na měsíc září 2012 – Harmonogram a plán 

prací byl umístěn ve vývěsních skříňkách. 
KM Č bere na vědomí.   
   
 
Požadavky KMČ:  
 

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

� opravit, nebo zesílit odtokové žlaby u podjezdu na ul. Janíčkova, při 
větším a silnějším dešti jsou vyplaveny garáže z přilehlých domů   

� 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 výtluky na ul. Durychova 
� přechod na ul. Jižní k ul. Topolové zajistit semafory    
� opravit výtluk na ul. Jižní u bytového domu č. 17 – 21 
� umístit koše a sáčky pro psy na ul. Dykova kolem Nemilanky až k cihelně a 

v celé městské části    
 
 
pí Šimoníková poděkovala všem přítomným za účast a připoměla, že další 
jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 30. října 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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