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Zápis č. 13 
 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 27. 5. 2008. 
 

 
Přítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kührová, Svobodová,  
                   Šimoníková   
Omluveni : Kaláb, Ing.Maier 
 
Hosté :        strážníci MPO : Rašťák a Dokoupil 
                                     
Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 12 nebyly žádné 
připomínky. 
 
Jednání: 
1. Č. j. SmOl/Maj/22/2500/2008/Sk – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku SmOl. Jedná se o část parcely č. 447/1 o výměře 100 m2 a část 
parcely č. 446/1 o výměře 120 m2, obojí orná půda v k. ú. Slavonín. Pozemky 
se nachází při ulici Machátova. Žadatelka pí Herzogová hodlá pozemky 
využít jako zeleninovou zahrádku. KM Č s pronájmem souhlasí. 
Hlasováno: 7 – 0 – 0  

 
2. Č. j. MAJ-EM/122/2004/Sk – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku SmOl. Jedná se o parcelu č. 1291/1 travní porost o výměře              
10 198 m2 v k. ú. Slavonín. Příspěvková organizace Správa lesů města 
Olomouce žádá o pronájem za účelem správy a plnění všech funkcí lesa. 
KM Č souhlasí s pronájmem a žádá o upřednostnění  Správy lesů města 
Olomouce před eventuelními ostatními žadateli. Hlasováno: 7 – 0 – 0  

 
3. Č. j. SmOl/Maj/22/217/2008/Š – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku StmOl. Jedná se o parc. č. 518/1 zahrada o výměře 231 m2, parc. č. 
518/2 zahrada o výměře 138 m2, parc. č. 518/3 zahrada o výměře 111 m2, 
parc. č. 519 zast. plocha a nádv. o výměře 161 m2 a parc. č. 521 zahrada o 
výměře 1 067 m2, vše v k.ú. Slavonín. Manželé Marcela a Robert 
Ullmannovi žádají o pronájem předmětných pozemků v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc za účelem užívání zahrádky. KMČ po zjištění všech skutečností a 
po projednání nesouhlasí s navrhovaným pronájmem a doporučuje, aby 
výše uvedené pozemky byly nabídnuty zájemcům o výstavbu rodinných 
domků a těmto prodány. Hlasováno: 7 – 0 – 0  

 
4. Č. j. SmOl/ŽP/55/8568/2008/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje  žadatelce pí 
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Haně Zdařilové zábor místa na parc. č. 12341/6, 1134 z důvodu umístění 
stavebního lešení v ul. Kyselovská 49 v době od 1. 5. do 31. 5. 2008 na ploše 
7 m2. KM Č bere na vědomí.  

 
5. Č. j. SmOl/ŽP/55/8348/2008/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje  žadateli panu 
Pavlovi Krejčiříkovi zábor na parc. č. 581/22 v ul. Jižní 49 za účelem 
umístění kontejneru v době od 5. 5. do 9. 5. 2008 na ploše 6 m2. KM Č bere 
na vědomí. 

 
6. Č. j. SmOl/OPK/79/1910/2008/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje panu 

Pavlu Krejčiříkovi zvláštní užívání MK v ul. Jižní 49 na chodníku – dlažba 
z důvodu umístění kontejneru ( výměna střešní krytiny) v době od 5. 5. –     
9. 5. 2008 na ploše 4 m2. Chodník bude uveden do původního stavu do 9. 5. 
2008. KM Č bere na vědomí. 

 
7. Č. j. SmOl/OPK/79/2124/2008/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje panu 

Vojtěchu Prášilovi zvláštní užívání MK v ul. Buzulucká 7 na vozovce – 
asfalt za účelem zřízení plynové přípojky v době od 15. 5. do 24. 5. 2008. 
Jedná se o ruční i strojní výkopové práce o celkovém obsahu 2,6 m2. 
Komunikace bude uvedena do původního stavu do 24. 5. 2008. KM Č bere 
na vědomí. 

 
8. DS Projekce s. r. o Olomouc – Záznam z výrobního výboru akce „Zolova – 

Kafkova – chodník „ ze dne 23. 4. 2008  a ze dne 16. 5. 2008. Projektant 
seznámil přítomné se stavem rozpracované PD a rozsahem řešených prací. 
V souladu se závěry předchozího jednání byl zpracován návrh řešení úpravy 
nájezdové rampy ( zúžení ) na Brněnskou ulici spolu s přechodem pro chodce 
( příp. místem pro přecházení ) a tento návrh projednal se zástupci ( Ing. 
Pešout )DI PČR v Olomouci a ŘSD ČR správa Olomouc. Vzhledem 
k nesouhlasu DI PČR s vyznačením přechodu bude do PD zapracována 
úprava šířkového uspořádání se zřízením místa pro přecházení ( oproti 
předloženému návrhu bude mírně upraveno směrování chodníku k místu pro 
přecházení ). KM Č bere na vědomí. 

 
9. Č. j. MAJ-EM/40/2004 – Interní sdělení ze dne 23. 4. 2008 – Žádost o 

zajištění vyjádření KMČ k dalšímu provozování plakátovacích ploch. 
Vzhledem k tomu, že KMČ Slavonín neobdržela žádnou žádost o vyjádření 
se k žádosti společnosti Inzertní agentura PROFIT s. r. o. o prodloužení 
nájemní smlouvy o pronájmu části pozemků parc.č. 424/1 a 812/16 v k. ú. 
Slavonín, činí tak nyní. Pokud se týká pronajaté plochy na parc. č. 424/1 o 
výměře 4 m2, tato plocha již nesplňuje svůj účel, protože objekt bývalého 
obchodu již delší dobu není v provozu a ani není předpoklad jeho dalšího 
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využívání a z tohoto důvodu tam  nikdo nechodí. KM Č navrhuje tuto 
plakátovací plochu odstranit.  Hlasováno : 7 – 0 – 0  

 
10. Občanské sdružení pro Žerůvky a Bystročice – oznámení o zahájení činnosti. 

KMČ obdržela písemný materiál od výše uvedeného sdružení z důvodu 
uvažovaného vybudování obřího logistického centra v k. ú. Žerůvky. Dle 
jejich sdělení obec Bystročice schvaluje postupně od prosince 2007 změny 
územního plánu tak, aby vyhověla investorovi, firmě Lettenmayer a Partner 
s. r. o., a umožnila mu výstavbu logistického centra. Z poslední prezentace 
firmy pouze víme, že odhadovaná potřeba pracovních míst je 150 lidí, 
velikost první haly 75 – 80 tis. m2 ( tj. 8 ha ! ), parkoviště pro kamiony má 
mít kapacitu 35 míst, počítá se také s dodávkovými vozidly, náklaďáky a 
tranzity a celý areál bude v provozu 24 hodin denně s plánovanou kapacitou 
12 kamiónů za hodinu. Přitom šlo o prezentaci záměru týkajícího se pouze 
první haly, obec Bystročice připravuje změnu územního plánu, podle kterého 
bude možnost vybudovat v zápětí hned vedle druhou halu s totožnou 
kapacitou. KM Č po projednání tohoto materiálu se důvodně obává, že 
místní část Slavonín bude v plné míře zasažena průjezdem kamiónů 
hlavně z toho důvodu, že pro investora je trasa od Bystročic přes 
Nedvězí a Slavonín finančně nejvýhodnější, nejkratší, bez dálničních 
poplatků a nejrychlejší bez zbytečného zdržování na semaforech. 
Vzhledem k tomu, že Slavonín leží v inverzní dolině a již dnes je 
neúměrně zatěžován dopravou do obchodních center na Horním Lánu a 
Pod Vlachovým právě pro ekonomickou výhodnost, KMČ důrazně 
požaduje, aby se odbor životního prostředí, oddělení státní správy na 
úseku pozemních komunikací a Rada města Olomouce touto situací 
vážně zabývaly.  Hlasováno: 7 – 0 – 0   

  
11. KMČ pořádá 19. 6. 2008 ve 14, 00 hod. slavnostní setkání jubilantů – 

seniorů. Členové KMČ osobně předají jubilantům pozvánky na toto setkání. 
Je zajištěno kulturní vystoupení dětí z MŠ,  hudba, drobné dárky a malé 
pohoštění. Pozváni jsou i zástupci MmOl. 

 
 
 

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne  24. června 2008 v 17, 00 
hod. v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74. 
 
 
Zapsala: Šimoníková                                         Za KMČ: Danuše Boková 
   tajemnice KMČ                                                       předsedkyně  
 
 
 


