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Zápis č. 26    
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 24. 6. 2013 

 
Přítomni:    Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kührová, Petřík,  

                     Šebestík,  Mgr.Škarabela  

Omluveni:   Kaláb 

                     MPO p. Skoupil               

Hosté :         SP sl. Holková, MPO  p.Vyhnánek, p.Hoferek    

                       

Občan p. Hoferek  se dostavil za občany zahrádkářské kolonie ve Slavoníně.  

Uvedl, že  obyvatelům a  zahrádkářům - „Kyselovský kopec“  vadí nadměrný 

hluk  motorek  z provozování motokrosové dráhy v Nemilanech.  

KMČ je pro zachování klidové zóny.  

                              

Požadavky na Policii ČR a MPO:  

 KMČ trvá na dořešení průjezdnosti ul. U Zahrádek směrem k ul. K Lesíku    

 požadujeme prověření parkování vozidel v ul.Klostermannova, brání 

bydlícím ve výjezdu       

 umístit radar ve směru z ul. Slavonínské na ul. Jižní před odbočkou na ul. 

Topolová    

    

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 zápisu č. 25 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 jednání s majetkoprávním 

odborem, s odborem životního prostředí – oddělením péče o zeleň, s Povodím 

Moravy, divize Přerov, se Státním pozemkovým úřadem, TSMO, a.s., 

s vedoucím odd. KMČ a DP OVVI a MPO Olomouc a firmou SEKNE 

Olomouc. 

- instalace trvalých orientačních měřičů rychlosti na komunikaci ul. Zolova a ul. 

  Jižní  

- stav veřejné zeleně 

- vyčištění a údržba melioračních příkopů 

- údržba studní               

                                                   

4. KMČ byla informována TSMO, a.s. Olomouc o úpravě plánu prací pro KMČ 

na 6/2013 s tím, že mimořádné klimatické podmínky výrazně ovlivňují 
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podmínky pro provádění seči. Občané budou informováni prostřednictvím 

vývěsních skříněk.        

KMČ bere na vědomí.   

 

5. Email – OVVI – Mgr. V. Puhač – Pozvánka na tradiční pracovní setkání 

předsedů KMČ, které se koná v úterý 25. června 2013 od 15,30 hodin.        

  

6. KMČ bere na vědomí následující rozhodnutí ved. odd. státní správy na 

úseku pozemních komunikací Magistrátu města Olomouce: č.j. 

OPKK/79/1817/2013/Nan, OPK/79/1815/2013/Ja, OPK/79/1695/2013/Nan. 

OPK/79/1887/2013/Nan.      

       

    

7.  Č.j. SMOl/Maj/22/2085/2013/Bra -  Žádost o sdělení stanoviska k prodeji, 

nabytí, směně majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení 

věcného břemene na majetku statutárního města Olomouce.   

- parc. č. 533/33 orná půda 
  
v  k.ú. Slavonín, obec Olomouc 

Předmětný pozemek se nachází při ulici Bryksova. Společnost TAMPIOL a.s. 

žádá o prodej předmětného pozemku za účelem vybudování kanalizačního 

sběrače. Ve své žádosti uvádí: „TAMPIOL a.s. připravuje výstavbu projektu 

„ZAHRADY OLOMOUC – SLAVONÍN“ v souladu se stejnojmennou 

urbanistickou studií schválenou 28. 11. 2012  odborem koncepce a rozvoje pod 

č.j. SMOL/177322/2012/OKR/UPA/Kun, jejíž součástí je návrh řešení 

infrastruktury. V souvislosti s rozvojem pozemku nacházejícího se jižně od ulice 

Arbesovy je nutno vybudovat kanalizační sběrač i v ose pozemku parc.č. 533/33 

orná půda o výměře 2035 m
2
 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, která je ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce a leží dle platného územního plánu 

mimo zastavitelnou část města. Jako investor výše uvedené akce Vás tímto 

zdvořile žádáme o projednání našeho záměru o odkoupení výše uvedeného 

pozemku v orgánech města a současně navrhujeme kupní cenu ve výši 200.000,- 

Kč. Společnost TAMPIOL, a.s. vlastní přilehlé pozemky parc. č. 533/12, 

533/11,533/95, 533/96, 533/97, 533/98, 533/99, 533/100, 533/103, 533/104, 

533/105, 533/106, 533/107, 533/108, 533/109, a 533/110, vše orná půda v k. ú. 

Slavonín, obec Olomouc. 

 

KMČ po projednání    n e s o u h l a s í    s     prodejem    parc. č. 533/33 

orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 

 

Odůvodnění: 

1. negativní ovlivnění přístupu k sousedícím a přilehlým pozemkům 

jejich vlastníky, 

2. výše investorem navrhované prodejní ceny                  

     Hlasováno: (6 pro /0 proti /2 se zdrželo)  
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8. Statutární město Olomouc – Primátor – Pozvánka na 20. veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Olomouce, které se koná ve středu 19. června 2013 od 8.00 

hodin v budově Magistrátu města Olomouce, Hynaisova ul. 10 ve velkém 

zasedacím sále. 

KMČ bere na vědomí.  

 

9. Email-Mgr.V.Puhač – OVVI – Objednávka prací a akcí TSMO a.s  na měsíc 

červen 2013. 

KMČ bere na vědomí.     
 

10. KMČ zhodnotila konání SLAVNOSTNÍHO SETKÁNÍ JUBILANTŮ 

SENIORŮ, které se konalo ve čtvrtek dne 20. června 2013 ve 14.00 hodin 

v místnostech Klubu seniorů ul. Kyselovská č. 74. Setkání bylo přítomnými 

seniory kladně hodnoceno s poděkováním za kulturní vystoupení, připravené 

dárky a občerstvení.  

KMČ děkuje Magistrátu města Olomouce za spolupráci při zajištování 

akce.         
 

11. KMČ  byla informována, že statutární město Olomouc vydalo tzv. 

„Turistické noviny jaro/léto 2013“. Noviny vychází v české, německé a anglické 

mutaci. Kromě webových stránek jsou noviny zdarma poskytovány 

v informačním centru Olomouc. Zajistí Šimoníková.        

 

12. Email – Vít Švorčík KCOD Olomouc, Jeremenkova 231/9 – KMČ byla 

informována, že ve dnech 8. 7. – 12. 7. 2013 bude na trati č. 301 v úseku 

Olomouc – hl. n. nepřetržitá výluka. Po dobu trvání výluky nebude zastávka 

Nemilany obsluhována náhradní autobusovou dopravou. 

KMČ bere na vědomí, občané budou informování prostřednictvím 

vývěsních skříněk a místním rozhlasem. 

 

13.Email – OVVI Mgr. V. Puhač – informace o výluce tramvajových linek. 

Tramvajové linky č. 2, 4 a 6 budou v provozu beze změn. Tramvajové linky č. 

1 a 7 budou nahrazeny tramvajovou linkou s označením U, která pojede po 

trase Nová ulice – Náměstí Hrdinů – Neředín, krematorium a zpět. 

Náhradní doprava bude zajištěna výlukovými autobusy s označením X.       

KMČ bere na vědomí. 

 

14. Č. j. SMOl/OPK/79/1633/2013/Ja – Dne 18. 6. 2013 se konalo jednání ve 

věci nepovolené stavby oplocení na p. č. 133/1 v k. ú. Slavonín, kde došlo 

k uzavření průchodu pro pěší mezi ul. Zolovou a Pod Kostelem. Konkrétně se 

jedná o průchod lokalitou rodinných domů v ul. Pod Kostelem. Pozvánka 

předána p. Petříkovi.           
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Požadavky KMČ :  

 

 náprava a vyčištění toku říčky Nemilanky  - projedná Petřík, Kührová    

 stav nelegálních a nebezpečných lávek na Nemilance  - projedná Petřík    

 opravit uvolněnou dlažbu na ul. Kyselovská  po uložení elektrického vedení 

do země   

 požadavek na označení nové ulice „Ve Vrbinách“ novou uliční tabulkou   

 odplevelit chodníky v celé části Slavonína     

 vysázet okrasné stromy na ul. Jižní 1 až po ul. Arbesova a na ul. Kyselovská 

před domy č. 75 a 77       

 odstranit suché stromy po celé délce na svahu ul. Na Stráni směrem ke 

hřbitovu       

  požadavek na odbor dopravy – na ul. Zolova umístit zvýrazněnou 

dopravní značku snížení rychlosti, pozor chodci 

 z ul. Kyselovská směrem k ul. Na Stráni umístit dopravní značku 

s omezením tonáže 3,5 t   

  na ul. Zolova směrem na ul. Kafkova označit přechody a komunikaci 

plnou čarou   z důvodu bezpečnosti  

 KMČ požaduje odbor dopravy pí Ing. Motyčkovou o konečné vyjádření       

 upravit a vyčistit meliorační příkopy na ul. Bryxova,  Jižní a  Kyselovská  

 opravit výtluky na zastávce MHD – Slavonín – křižovatka na ul. Jižní, 

havarijní stav      

 ořezat keře směrem na ul. Kafkova před mostem a při výjezdu na ul. 

Brněnskou, brání ve výhledu a přechodu chodců přes vozovku 

 vyčistit na ul. Hakenova při vyústění na ul. Kyselovská ocelové koryto na 

odvod dešťové vody 

 vyčistit vpustě na ul. Dykova     

 zajistit posečení pozemku majitelem parc. č. 91 o výměře 4. 143 m
2
      

 zajistit odvoz stavebního materiálu - kanalizační a betonové roury a hromady 

hlíny, vyčistit pozemek od navezené hlíny, která je mimo jiné obrostlá 

náletovými plevelnatými rostlinami       

 na žádost občanů KMČ požaduje umístění prodejního automatu 

jízdenek MHD v prostorách zastávky MHD Slavonín křižovatka směrem 

do města         
 

 

Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 30. července 2013 v 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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