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Zápis �. 14 
 
 

z jednání KM� �. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 24. 6. 2008. 
 

 
P�ítomni : Boková, Cigánková, Hausner, Kaláb, Ing. Maier, Svobodová,  
                  Šimoníková 
   
Omluveni : Kührová, Fišrová 
 
Hosté :        strážníci MPO : Raš�ák a Koutný 
                                     
P�edsedkyn� p�ivítala všechny p�ítomné. K zápisu �. 13 nebyly žádné 
p�ipomínky. 
 
Jednání: 
 
1. �. j. SmOl/Maj/22/3700/2008/Sa – Žádost o sd�lení stanoviska k nabytí 

majetku statutárního m�sta Olomouce. Jedná se o �ást parc. �. 1227/22 
ostatní plocha o vým��e 2 200 m2  v k. ú Slavonín, která je ve vlastnictví 
�SD �R a je na ní uložen vodovod, který mí zásobovat plochu pro 
p�ipravovaný Technologický park Olomouc – Hn�votín. Vodovodní �ad bude 
následn� p�eveden do majetku statutárního m�sta  Olomouce. Jde o 
bezúplatný p�evod z vlastnictví �SD �R do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce.  KM� souhlasí. Hlasováno : 7 - 0 – 0 

 
2. �. j. SmOl/Maj/22/2166/2008/Sk – Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu, 

p�ípadn� prodeji majetku statutárního m�sta Olomouce. Žadatel pan Pavel 
Šošolík chce �ást parcely �. 1320/1 ostatní plocha o vým��e 238 m2 v k. ú. 
Slavonín p�i ul. Kyselovská (u cihelny) využít ke z�ízení 13 parkovacích míst  
a to 7 p�ed výrobnou lah�dek a 6 p�ed restaurací o celkové vým��e 163 m2 a 
dále z boku 75 m2 jako zahrádku – posezení k budované pizzerii. KM� 
souhlasí s pronájmem za podmínky, že bude v pronájemní smlouv� 
zajišt�na povinnost umožnit v p�ípad� pot�eby využití této plochy pro 
otá�ení vozidel MHD a jiných nap�. p�i oprav� železni�ního nadjezdu 
apod. Hlasováno :  7 – 0 – 0 

 
3. �. j. SmOl/ŽP/55/9503/2008/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje Mgr. Josefu 
Berkovi zábor v ul. Machátova 18 na parc. �. 1120/5 v dob� od 26. 5. do 6. 6. 
2008 z d�vodu provedení výkopových prací – p�ípojka vody na celkové 
ploše 20 m2. KM� bere na v�domí. 
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4. �. j. SmOl/ŽP/55/8568/2008/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 
ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje Han� Zda�ilové  
zábor v ul. Kyselovská 49 na parc. �. 12341/6, 1134 v dob� od 1. 6. do 30. 6. 
2008 z d�vodu umíst�ní stavebního lešení na celkové ploše 7 m2. KM� bere 
na v�domí. 

 
5. �. j. SmOl/OPK/79/2414/2008/Nan – Rozhodnutí, (havárie podzemních 

inženýrských sítí), kterým se dodate�n� povoluje Moravské Vodárenské a.s. 
Olomouc zvláštní užívání komunikace v ul. Jižní 21, chodník – dlažba za 
ú�elem opravy havárie vodovodního �adu v dob� od 20. 5. do 29. 5. 2008 na 
celkové ploše 7 m2. Komunikace bude uvedena do p�vodního stavu do 29. 5. 
2008. KM� bere na v�domí.  

 
6. �. j. SmOl/OPK/79/2422/2008/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje 

Vojt�chu Prášilovi P�erov, zvláštní užívání MK v ul. Buzulucká 7, vozovka - 
asfalt za ú�elem z�ízení plynové p�ípojky v dob� od 30. 5. do 29. 6. 2008 na 
celkové ploše 2,6 m2. Komunikace bude uvedena do p�vodního stavu do 29. 
6. 2008. KM� bere na v�domí.  

 
7. TSMO /1108 ze dne 26. 5. 2008 – P�ehled �inností v m�síci �ervnu 2008 pro 

Olomouc – Slavonín. KM� bere na v�domí.  
 
8. Pozvánka na 11. ve�ejné zasedání Zastupitelstva m�sta Olomouce na pond�lí 

23. 6. 2008 v 9.00 hod. do budovy magistrátu m�sta Olomouce – Hynaisova 
10, Olomouc, Velký zasedací sál. KM� bere na v�domí. 

 
9. K bodu �. 10 ze zápisu �. 13 ze dne 27. 5. 2008 ve v�ci uvažované výstavby 

logistického centra v k. ú. Žer�vky obdržela KM� odpov�� od  1. nám�stka 
primátora Mgr. Svatopluka Š�udlíka, kterou potvrzuje p�íjem našeho podání 
v této záležitosti a sd�luje, že toto postoupil k �ešení panu Ing. Dosoudilovi 
z odboru koncepce a rozvoje a panu Ing. Hoppovi z odboru dopravy. Dále 
uvádí, že na Rad� dne 3. 6. 2008 bude tuto informovat o možných 
problémech, které souvisí s tímto centrem, zejména pokud se týká dopravy. 

 
10. Dne 13. 6. 2008 se uskute�nilo jednání ohledn� z�ízení klidové zóny – Lesík 

na míst� samém za ú�asti Ing. Šimka, �editele Les� Olomouc, zástupce 
Ob�anského sdružení a �len� KM� Bokové a Hausnera. Po zmapování 
sou�asné situace v Lesíku, zejména pak výkop� a vytvo�ených kopc� (trat� 
pro cyklokros a jiné, vykácených a podkopaných strom�) bylo dohodnuto, že 
zástupce OS zpracuje do 14 dn� situa�ní mapku lokality s návrhem �ešení.  
Následn� bude svolána spole�ná sch�zka, na které by se m�ly zohlednit 
možnosti užívání této lokality p�edn� pro ob�any, školy a MŠ, zejména 
k procházkám a odpo�inku. Podle sd�lení Ing. Šimka by bylo možno 



3 

uvažovat o vy�len�ní prostoru bývalé pískovny pro z�ízení trasy pro 
cyklokros (prostor je zavezen popílkem) a možnost p�evedení pozemku 
(pole), které je nad Lesíkem, do správy Les� Olomouc. K tomuto se KM� 
p�ipojuje. 

 
11. Dne 19. 6. 2008 se ve 14.00 hod. uskute�nilo slavnostní setkání jubilant� – 

senior� za ú�asti zástupc� MmOl: 1. nám�stka primátora Mgr.Š�udlíka, 
zástupkyn� SPOZ Mgr.Kubjátové, Romanovské a vedoucího odd. KM� a 
DP Mgr. Puha�e. Po p�ivítání vystoupily d�ti z MŠ Slavonín. Celá akce byla  

     p�ítomnými velice kladn� hodnocena a t�ší se na další setkání. 
 
12.Byl u�in�n dotaz u Ing. Radomíra Všeti�ky ze  Správy silnic olomouckého  
    kraje ve v�ci p�echodu u školy na ul. Zolova, který nebyl nov� ozna�en  
   barvou. Bylo zjišt�no, že tento p�echod byl zrušen na doporu�ení Ing. Pešouta 
  z DI Olomouc, bez toho, že by nám bylo cokoliv oznámeno. Se stávajícím 
  stavem nesouhlasíme, protože na celé ul. Zolova není jediný p�echod a zvláš� u  
  školy je t�eba zajistit bezpe�nost. Žádáme o vyjád�ení Ing. Fazekaše k tomuto 
   problému, eventueln� o jednání na míst� samém. 
 
 
Požadavek KM�: 
 
KM� opakovan� žádá o zajišt�ní pravidelného se�ení parcely �. 314 a 315 
p�ilehlých k ul. Kyselovská (sousedících s domem �.109). Jedná se o pozemky 
v majetku m�sta, p�i�emž na pozemku p. �. 315 je pomník a p.�. 314 je za 
pomníkem sm�rem k Nemilance. 
 
 
P�íští jednání KM� se bude konat v úterý dne  29. �ervence 2008 v 17, 00 
hod. v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74. 
 
 
 
Zapsala: Šimoníková                                         Za KM�: Danuše Boková 
   tajemnice KM�                                                       p�edsedkyn�  
 

 
 
 


