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Zápis č. 19  
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 27. 11. 2012 
 

Přítomni:     Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Petřík,  
                    Šebestík, Mgr. Škarabela         
                        
Omluveni:  Policie ČR sl. Holková   
Hosté :        MPO p. Skoupil a p. Kovařík, zástupci TJ Sokol Slavonín     
                    MUDr. Žižka a M. Kyjevský, občané p. Zajíček a p. Pazdera 
                            

 
Požadavky na MPO :  
 

� upozornit majitele domu přímo naproti hřbitovní bráně na úpravu okolí 
kolem stavby RD  

� KMČ byly předány k seznámení výsledky umístění preventivního 
radaru VIASIS 3000 včetně vyhodnocení četnosti kontrolovaného 
úseku s omezenou rychlostí 50 km/hod   

� zástupci MPO oznámili umístění preventivního radaru na ul. Zolova  
 
Zástupci TJ Sokol MUDr. Žižka a M. Kyjevský opětovně požadovali pronájem 
p. č. 776/1 o výměře 3 600 m2 v k. ú. Slavonín.  
KM Č po projednání trvá na svém usnesení ze dne 30. 10. 2012 – Zápis č. 18, 
n e s o u h l a s í  s pronájmem části parcely č. 776/1 orná půda o výměře 
3 600 m2 , protože pozemek je zablokován pro stavbu DPS. Je vydáno 
stavební povolení a připraven projekt. Současně se jedná o finančních 
prostředcích a po schválení se začne stavět. KM Č navrhuje vytipovat jiné 
pozemky v blízkosti areálu TJ Sokol Slavonín. 
Hlasováno: ( 7 pro /2 proti /0 se zdrželo )     

 
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. 18 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 náměstky primátora p. JUDr. Majorem, p. Ing, Vlachem, s vedoucí dopravy  
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Ing. Pospíšilovou, p.  Šulcem – odd. dopravy, s  Ing. Čechem z TSMO, a s 
vedoucím odd. KMČ a DP OVVI Mgr. Puhačem.      

 
4. Č. j. SMOl/22/3936/2012/Sk – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku 

statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na majetku 
statutárního města Olomouce.  
Pozemek parc. č. 762/3 zahrada o výměře 61 m2 v k.ú. Slavonín, obec 
Olomouc 
Předmětný pozemek se nachází při ulici Dykova. Předmětný pozemek není 
přístupný z veřejné komunikace. 
Manželé Milan a Mgr. Romana Hašlarovi žádají o prodej části předmětného 
pozemku o výměře 45 m2 za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu. 
Žadatelé jsou vlastníky navazujících nemovitostí, a to budovy č.p. 457 
(rodinný dům) s pozemkem parc. č. 762/4 zast. pl. A pozemku parc. č. 762/2 
zahrada, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc. Pozemek je přístupný pouze 
přes pozemek parc. č. 762/2 v našem vlastnictví nebo přes zahradu ve 
vlastnictví paní Žanety Křížkové. Dále odbor majetkoprávní obdržel žádost 
paní MUDr. Žanety Křížkové o prodej zbylé části předmětného pozemku o 
výměře 16 m2 za účelem užívání zeleninové zahrádky. Žadatelka je 
vlastníkem navazující nemovitosti, a to pozemku parc. Č. 762/1 zahrada v k. 
ú. Slavonín, obec Olomouc. Pozemek je pouze přístupný přes zahradu v jejím 
vlastnictví. 
KM Č po projednání  s o u h l a s í  s prodejem pozemku parc. č. 762/3 
zahrada o výměře 61 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc.      
Hlasováno: ( 9 pro  /0 proti / 0 se zdrželo )  
 

5. Č. j. Smol/OD/109/1465/2012/JK – Členové KMČ byli seznámeni  
     s průběhem jednání dne 13. 11. 2012 na odboru dopravy za účasti zástupců    
     odboru investic a projektanta ve věci reklamace skrytých vad na akci 
     Zatrubnění části potoka Nemilanka a nové provedení křižovatky včetně 
     přechodu pro chodce v ul. Jižní – Zolova – Slavonín.    
     KM Č po seznámení a projednání souhlasí s tím, že odbor investic  
     prověří možnosti odvedení povrchových vod v dané lokalitě a projektant  
     přehodnotí stávající PD na současný stav.      
    Hlasováno: (9 pro /0proti /0 se zdrželo)      

   
6. Č. j. SmOl/OPK/79/4402/2012/Nan – Rozhodnutí, kterým se  p. L. Petrovi, 

Olomouc, povoluje žádost o zvláštní užívání MK v ul. Konrádova x 
Durychova (chodník) v Olomouci -  Slavonín z důvodu napojení plynovodu  
ruční výkop v době od 18. 10. 2012 do 26. 10. 2012. Rozsah zvláštního 
užívání 2,25m2. 
KM Č bere na vědomí.  
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7. Č.j.SMOl/ŽP/55/4574/2012/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje p. Romanu 
Chromcovi Olomouc užívat plochu Na Statkách, pozemek p. č.1192/1 v k. ú. 
Slavonín v době od 15. 11. 2012 do 25. 11. 2012 z důvodu výkopových prací 
– oprava kabelu NN. Rozsah zvláštního užívání 4 m2.         
KM Č bere na vědomí.    
       

9. TSMO//2012 – plán prací na měsíc listopad 2012 – Harmonogram a plán 
     prací byl umístěn ve vývěsních skříňkách.     
     KM Č bere na vědomí.      
 
10. Statutární město Olomouc – primátor – Pozvánka na 16. veřejné zasedání                   

 Zastupitelstva města Olomouce, které se koná dne 14. listopadu 2012 od    
9.00 hod na MmOl, Hynaisova 10 ve velkém zasedacím sále.      

      KM Č bere na vědomí.        
  
11. Email – MmOl – odbor oprav komunikací p. J. Šulc -  zaslal KMČ   
      k projednání seznam realizovaných a objednaných oprav chodníků a  
     vozovek.        
     KM Č bere na vědomí.      
  
12. Ing. Vladimír Čech – TSMO a.s. Olomouc  – Zápis o odevzdání a převzetí 
     díla, opravy komunikací dle požadavku KMČ. 
      KM Č bere na vědomí.      
 
13. Č.j.SMOl/ŽP/55/4381/2012/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání  
      veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje společnosti  
      HORSTAV Olomouc užívat plochu v ul. Zolova na pozemku p. č. 83,  
      1118/9, 1118/7 v k. ú. Slavonín v době od 27. 10. 2012 do 31. 12. 2012 –  
      výkopové práce – zkapacitnění Nemilanky a přístup na stavbu. Rozsah  
      zvláštního užívání 1273 m2.    
      KM Č bere na vědomí.  
 
14. Email - Bartoň a Partner s. r. o. Olomouc – Komplexní služby pro vaše  
      nemovitosti – seznámení členů komise s obsahem ohledně parkování vozidel 
      na soukromých pozemcích.        
      KM Č po seznámení bere na vědomí.   
   
 15. Email p. Mgr. V. Puhače - OVVI – seznámení s problematikou najíždění  
      autobusů k zastávkové hraně.    
      KM Č bere na vědomí.     
 
16. Klub seniorů Slavonín a Komise městské části č. 23 pořádá ROZSVÍCENÍ  
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     VÁNOČNÍHO STROMKU v pátek dne 7. prosince 2012 ve dvorním traktu 
     Kyselovská ul. 74 v 16,30 hod. Pozvánky zajistí ve spolupráci s Klubem  
     seniorů KMČ č. 23. 
 
17.Mgr. Jiří Štrajt, Durychova 12, Ol – Slavonín a obyvatelé ulice Durychova  
    předali KMČ ŽÁDOST O VYBUDOVÁNÍ POULIČNÍHO OSVĚTLENÍ 
    v ul.  Durychova z důvodu bezpečnosti. 
    KM Č doporučuje rozšíření veřejného osvětlení o zbývající část ul.  
    Durychova, žádost bude předána MmOl prostřednictvím OVVI 
    příslušnému odboru.  
             
Požadavky KMČ :         

 
� zpracovat PD na přechod a chodník z ul. Kyselovská na ul. Jižní    
� opravit, nebo zesílit odtokové žlaby u podjezdu na ul. Janíčkova, při 

větším a silnějším dešti jsou vyplaveny garáže z přilehlých domů  
� 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  
� přechod na ul. Jižní k ul. Topolové zajistit semafory    
� opravit výtluk na ul. Jižní č. 11 a u bytového domu č. 17 – 21 
� na ul. Hraniční opravit plot na pozemku města parc. č. 518/1 a parc. č. 521, 
� zpevnit příjezdovou cestu recyklátem a umístit koše na psí exkrementy 

na ul. Hraniční         
� zajistit úklid po vyprazdňování odpadkových košů na zastávkách MHD    
� zakázat vylepování plakátů a reklamních letáků na zastávkách MHD  
     v celé městské části Slavonín 
� ořezat stromy a keře na ul. Jižní na zastávce MHD, které zasahují již do  
     přístřešku MHD 
� odstranit suché stromy po celé délce na svahu  ul. Na Stráni    
 
pí Šimoníková poděkovala všem přítomným za účast a připoměla, že další 
jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 18. prosince 2012 od 16.00 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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