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Zápis �. 4  
 

z jednání KM� �. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 28. 8. 2007. 
 
P�ítomni : Boková, Cigánková, Hausner, Kührová, Ing. Maier, Svobodová, 
                  Šimoníková   
Omluveni : Fišrová, Kaláb   
Hosté: Státní policie – prapor. Dudešková Alena  a M�stská policie – str. Hanus 
            a str. Rampa 
              
                                                   
P�edsedkyn� p�ivítala všechny p�ítomné. K zápisu �. 3 nebyly žádné p�ipo- 
mínky.   
 
Jednání: 
1. �.j. SmOl/Maj/22/2671/2007/�í – Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji 

majetku st. m�sta Olomouce. Jedná se o parc. �. 581/1 orná p�da o vým��e 
1227 m2 v k.ú. Slavonín. Jde o zahradu u ul. Durychova, kdy manželé 
Soukupovi, Galkovi, Studení, paní Ve�erková a pan Štrajt žádají o odprodej 
p�edm�tného pozemku za ú�elem výstavby hospodá�ských budov. �ást 
tohoto pozemku je pronajata žadatel�m za ú�elem z�ízení zeleninových 
zahrádek, nájemní smlouvy jsou uzav�eny na dobu neur�itou s t�ím�sí�ní 
výpov�dní lh�tou. KM� s prodejem souhlasí.  Hlasováno:  7 – 0 - 0 

2. �.j. SmOl/Maj/22/3655/2007/Že – Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji 
majetku st. m�sta Olomouce. Jedná se o �ást parcely �. 1121 ostatní pl. o 
vým��e cca 22 m2 v k. ú. Slavonín, která se nachází p�i ul. Arbesova. 
Manželé Kropá�kovi žádají o odprodej �ásti pozemku za ú�elem z�ízení 
vjezdu na pozemek 484/1 zahrada a dále k výstavb� plotu a dopln�ní 
obrubníku p�ilehlého k chodníku. Manželé Kropá�kovi jsou vlastníky 
pozemku parc. �. 484/1. KM� souhlasí s odprodejem pouze v p�ípad�, že  
je spolehliv� prokázáno, že na této �ásti pozemku nejsou uloženy žádné 
inženýrské sít� a že postavení plotu nenaruší linii zástavby v ul. 
Arbesova. Pokud se týká obrubníku u chodníku, tak na p�ilehlé stran� 
k výše uvedenému pozemku a v celé délce po ul. Arbesova není chodník 
osazen obrubníkem. KM� souhlasí s vybudováním vjezdu. Hlasováno:  
7 – 0 - 0 

3. �.j. SmOl/OPK/79/3839/2007/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje  firm� 
Moravská výrobní a.s. Dalimilova 92, Olomouc, zvláštní užívání MK v ul. 
Kyselovská 118/227 (bývalé KINO) v Olomouci – Slavonín�. Místo 
zvláštního užívání je chodník – dlažba za ú�elem vybudování p�ípojky plynu. 
Jedná se o ru�ní výkop o velikosti 4 m2 v dob� od 15. 8. do 24. 8. 2007. 
Chodník musí být uveden do p�vodního stavu v termínu do 24. 8. 2007. 
KM� bere na v�domí. 
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4. K bodu 9 zápisu �. 3 z  31. 7. 2007 pod �. j. SmOl/OI/13/1324/2007/Zj – 
Návrh rozpo�tu m�sta Olomouce na rok 2008. KM� po projednání sestavila 
tabulku plánu investic roku 2008 s ur�ením po�adí. Viz p�íloha �. 1. 
Hlasováno: 7– 0 – 0  

5. �.j. SmOl/Maj/22/4819/2007/Br – Plán údržby na rok 2008. Po projednání 
KM� sestavila požadavky na údržbu v roce 2008. Hlasováno: 7 – 0 – 0  

6. KM� op�tovn� projednala možnost z�ízení klidové a rekrea�ní zóny „Lesík“ 
a okolí až po zahrádká�skou kolonii. Prob�hlo jednání s Ing. �ížkem za 
ú�asti Ing. Šimka, �editele Správy les� m�sta Olomouce s následnou 
prohlídkou této lokality. P�i tom bylo zjišt�no, že mezi lesními pozemky se 
nachází n�které parcely, které jsou vedeny v evidenci kultur jako trvalý 
travní porost a v jednom p�ípad� jako zahrada. V souladu s naším zám�rem 
vybudovat klidovou zónu, bylo by podle našeho názoru vhodné provést 
zm�nu v evidenci kultur v k. ú. Slavonín u parc. �. 846, 847, 848, 849, 978, 
983/1. 1291/1, 1297/5, 1297/7, 1297/8, 1302/1 a 1357 na lesní pozemky. 
Celková vým�ra výše uvedených parcel �iní 81 215 m2.Hlasováno: 7 – 0 – 0 

7. TS a. s. Olomouc zaslaly termín konání podzimní sb�rové soboty , která 
prob�hne 27. �íjna 2007. Ob�ané budou informováni místním rozhlasem. 
KM� bere na v�domí.   

 
 

 
 

P�íští jednání KM� se bude konat v úterý dne 25. zá�í 2007 v 17. 00 hod. 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.  
 
 
Zapsala: Šimoníková                                               Za KM�: Danuše Boková 
   tajemnice KM�                                                              p�edsedkyn�  
 


