
1 

Zápis �. 9 
 
 

z jednání KM� �. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 29. 1. 2008. 
 

 
P�ítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Ing. Maier,  
                   Svobodová,  Šimoníková   
 
 
Hosté: M�stská policie – str. Raš�ák, Hanus a Benýšek  
                         
P�edsedkyn� p�ivítala všechny p�ítomné. K zápisu �. 8 nebyly žádné p�ipo- 
mínky.   
 
Jednání: 
 
1. �. j. SmOl/Maj/22/4509/2007/Le – Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji 

majetku statutárního m�sta Olomouce. Jedná se o parc. �. 295/3 ost, plocha o 
vým��e 274 m2, �ást parc. �. 295/1 orná p�da o vým��e 129 m2 a �ást parc. �. 
295/5 ost. plocha o vým��e 2 m2 vše v k. ú. Slavonín. Pozemky se nacházejí 
p�i ul. Kyselovská. Manželé Ba�ovi žádají o odprodej pozemk� za ú�elem 
rozší�ení zázemí RD, který je v jejich vlastnictví. KM� souhlasí 
s odprodejem výše uvedených pozemk� s tím, že je nutné po�ítat 
s plánovanými protipovod�ovými úpravami toku Nemilanka, když parc. 
�. 295/3 a �ást parc. �. 295/1 bezprost�edn� navazuje na Nemilanku.   
Hlasováno :  9 – 0 – 0 

 
2. �. j. SmOl/Maj/22/6095/2007/Le - žádost o sd�lení stanoviska k prodeji 

majetku statutárního m�sta Olomouce. Jedná se o parc. �. 314 zahrada o 
vým��e 752 m2 a parc. �. 316/1 orná p�da o vým��e 599 m2 v k. ú. Slavonín. 
Pozemky se nacházejí p�i ul. Kyselovská a jsou ur�eny k pronájmu 
s následným odprodejem k výstavb� RD.  KM� nesouhlasí s odprodejem 
ani s pronájmem, protože pozemky jsou podle OKRu za�azeny do 
katekorie „B“ a  oba pozemky bezprost�edn� sousedí s Nemilankou, na 
které jsou plánovány protipovod�ové úpravy.  Hlasováno : 9 – 0 – 0 

 
3. �. j. SmOl/Maj/22/6096/2007/Le – Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji 

majetku statutárního m�sta Olomouce. Jedná se o parc. �. 270 zahrada o 
vým��e 152 m2 a parc. �. 269 zastav�ná plocha o vým��e 433 m2  v k. ú. 

Slavonín. Pozemky se nacházejí p�i ul. Kyselovská a jsou ur�eny k pronájmu 
s následným odprodejem za ú�elem výstavby RD.  KM� nesouhlasí 
s odprodejem ani s pronájmem t�chto pozemk�, protože je zde umíst�na 
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zastávka MHD, kde požadujeme vybudování �ekárny a  dále je p�es 
parc. �. 269 je veden p�íjezd k RD p. �. 267. Tyto pozemky sousedí 
s odvod�ovacím p�íkopem (deš�ová voda z vozovky a RD), který vtéká 
do Nemilanky.  Hlasováno : 9 - -0 – 0 

 
4. �. j. SmOl/Maj/22/7776/2007/Go – Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu 

majetku statutárního m�sta Olomouce. Jedná se o parc. �. 1347/8 ost. plocha 
o vým��e 4 m2  v k. ú Slavonín. Pozemek se nachází p�i ul. Brn�nská a má 
sloužit k umíst�ní 1 ks oboustranného osv�tleného reklamního Bigboardu o 
rozm�rech 9,6 x 3,6 m spol. MARPER. KM� nesouhlasí, protože cca 100 
m dále je již instalován stejn� velký pouta�. Hlasováno : 9 - 0 – 0 

 
5. �. j. SmOl/OPK/79/6097/2007/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje Ing. 

Aleši Baštincovi, Kmochova 17, Olomouc, zvláštní užívání komunikace – 
chodník v ul. Jižní 3 ve Slavonín�, za ú�elem skládky materiálu v dob� od 
13. 12.  do 14. 12. 2007 v rozsahu 10 m2. Chodník bude uveden do 
p�vodního stavu  14. 12. 2007. KM� bere na v�domí. 

 
6. �. j. SmOl/ OPK/79/120/2008/Ja – Rozhodnutí, kterým se povoluje panu  

Josefu Šimkovi, U Zahrádek 3, Ol. – Slavonín, úplná uzavírka komunikace 
v ul. K Lesíku z d�vodu zajišt�ní pr�jezdu vozidel ke stavb� RD v dob� od 
24. 1. do 25. 1. 2008. KM� bere na v�domí. 

 
R�zné: 
Komise projednala op�tovn� plán investic a údržby na rok 2008 s tím, že 
jednotliví �lenové budou projednávat následující požadavky. Bod �.4 pí 
Kührová, pí Cigánková bod �.5, bod �.6 pí Boková a Svobodová, bod �. 11 a �. 
13 pan ing Maier, bod a) pí Boková, Šimoníková 
 
Požadavky KM�. 
 
a)  požadujeme odbor dopravy o obnovení �ekárny na ul. Kyselovská „Cihelna“ 

a vybudování �ekárny na ul. Kyselovská ve sm�ru do m�sta 
b)  požadujeme odbor dopravy o opravu havarijního stavu  op�rné zdi  mezi ul. 

Hakenova horní a dolní 
c) požadujeme opravu kanaliza�ních poklop� ve vozovce na ul. Kyselovská u 

domu �. 71 a na ul. Jižní ve vozovce u domu �íslo 104 
d) požadujeme opravu kanaliza�ní vpusti vpravo na ul. Na Stráni p�ed ul. Za 

Kostelem, která je otev�ená a hrozí nebezpe�í úrazu 
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P�íští jednání KM� se bude konat v úterý dne 26. února 2008 v 17, 00 hod. 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.  
 
 
 
 
Zapsala: Šimoníková                                               Za KM�: Danuše Boková 
   tajemnice KM�                                                              p�edsedkyn�  
 
 
 


