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Zápis �. 15 
 
 

z jednání KM� �. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 29. 7. 2008. 
 

 
P�ítomni : Boková, Fišrová, Hausner, Svobodová, Šimoníková 
   
Omluveni : Cigánková, Kaláb, Kührová, Ing. Maier 
 
Hosté :        strážníci MPO : Raš�ák a Rozsypal 
                     Ing. Libuše Dostálová 
                
P�edsedkyn� p�ivítala všechny p�ítomné. K zápisu �. 14 nebyly žádné 
p�ipomínky. 
 
Jednání: 
1. �. j. SmOl/OKR/19/1284/2008/Šo – Oznámení o projednání zadání zm�ny �. 

XIX/14 ÚpnSÚ Olomouc – Slavonín – ul. Na Stráni, bydlení. Návrh zadání 
je vystaven k ve�ejnému nahlédnutí na odboru koncepce a rozvoje Magistrátu 
m�sta Olomouce (Hynaisova 10, Olomouc) od pátku 11. �ervence 2008 do 
pond�lí 11. srpna 2008. V uvedené lh�t� m�že každý uplatnit své 
p�ipomínky. KM� po projednání namítá nevhodnost p�edloženého 
oznámení o projednání zadání zm�ny �. XIX/14 ÚpnSÚ Olomouc – 
Slavonín z d�vodu, že se jedná o takovou zm�nu, která bude mít další 
negativní vliv na životní prost�edí. Slavonín je v inverzní dolin�. Došlo 
by k dalšímu omezování vsaku deš�ových srážek. Vzhledem k tomu, že 
je to nad Slavonínem, došlo by k dalšímu zhoršování ovzduší a také 
vyššímu hluku a vibracím. KM� je toho názoru, že by tento zem�d�lský 
p�dní fond m�l být zachován k zem�d�lské výrob�. 

 
2. �. j. SmOl/ŽP/55/11155/2008/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje spole�nosti 
NEVY – Mgr. Antonínu Vysloužilovi zábor v ul. Zolova 2 v k. ú. Slavonín 
v don� od 13. 6. do 22. 6. 2008 z d�vodu provedení výkopových prací – 
havárie vodovodního �adu na celkové ploše 29 m2. KM� bere na v�domí. 

 
3. �. j. SmOl/ŽP/55/12506/2008/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje žadateli Ing. 
Janu Da�helovi zábor v ul. Jižní 101 na parc. �. 682 v k. ú. Slavonín, v dob� 
od 14. 7. do 11. 8. 2008 z d�vodu umíst�ní stavebního lešení na ploše 5,5 m2. 
KM� bere na v�domí. 
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4. �. j. SmOl/ŽP/55/12732/2008/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 
ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje Kate�in� 
Sedlá�kové  zábor v ul. Jižní 103/135v k. ú. Slavonín v dob� od 21. 7. do 21. 
8. 2008 z d�vodu umíst�ní stavebního lešení na celkové ploše 3,9 m2. KM� 
bere na v�domí. 

 
5. �. j. SmOl/OPK/79/2833/2008/Nan – Rozhodnutí, (havárie podzemních 

inženýrských sítí), kterým se dodate�n� povoluje Moravské Vodárenské a.s. 
Olomouc zvláštní užívání komunikace v ul. Zolova 2 , chodník – dlažba za 
ú�elem opravy havárie vodovodního �adu v dob� od 12. 6. do 21. 6. 2008 na 
celkové ploše 11,5 m2. KM� bere na v�domí.  

 
6. �. j. SmOl/OPK/79/2951/2008/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje 

Michalu Kalábovi zábor MK v ulici U Zahrádek 1 v Olomouci – Slavonín� 
za ú�elem provád�ní stavebních prací (rozkopávka a skládka) – vozovka – 
chodník z d�vodu z�ízení kanaliza�ní p�ípojky v dob� od 30. 6. – 6. 7. 2008 
na celkové ploše 17,6 m2. Komunikace bude uvedena do p�vodního stavu 
v termínu do 6. 7. 2008. KM� bere na v�domí.  

 
7. �. j. SmOl/OPK/79/3237/2008/Nan – Rozhodnutí, (havárie podzemních 

inženýrských sítí), kterým se dodate�n� povoluje Moravské Vodárenské a.s. 
Olomouc zvláštní užívání MK v ul. Machátova 31, chodník – dlažba za 
ú�elem opravy havárie vodovodního �adu v dob� od 3. 7. do 12. 7. 2008 na  
ploše 6 m2 – výkop skládka na ploše 4 m2. Komunikace bude uvedena do 
p�vodního stavu do 12. 7. 2008. KM� bere na v�domí.  

 
8. �. j. SmOl/OPK/79/3308/2008/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje 

Kate�in� Sedlá�kové Olomouc, zvláštní užívání komunikace v ul. Jižní 103 , 
chodník – dlažba, za ú�elem provedení nové fasády (postavení lešení) v dob� 
od 21. 7. do 21. 8. 2008 na celkové ploše 2,6 m2. Chodník  bude uveden do 
p�vodního stavu do 21. 8. 2008. KM� bere na v�domí.  

 
9. �. j. SmOl/OPK/79/3271/2008/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje Ing. 

Janu Da�helovi Olomouc, zvláštní užívání komunikace v ul. Jižní 101 , 
chodník – dlažba, za ú�elem provedení opravy fasády (postavení lešení) 
v dob� od 16. 7. do 15. 8. 2008 na celkové ploše 5,5 m2. Chodník  bude 
uveden do p�vodního stavu do 15. 8. 2008. KM� bere na v�domí.  

 
10. Dne 7. 7. 2008 se uskute�nilo jednání o existenci tréninkové cyklotrasy 

s terénními p�ekážkami v lokalit� slavonínského lesíku za p�ítomnosti Ing. 
Šimka, �editele Les� Olomouc, zástupce Ob�anského sdružení FDF Team 
Olomouc Ing. Michala Janíka a Bc. Kamila Tatarkovi�e. V lokalit� 
slavonínského lesíka byla vybudována bez povolení tréninková trasa pro 
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skoky na kolech bez ohledu na dosavadní využívání lokality pro p�ší 
návšt�vníky. Lokalita je dále nezákonn� využívána motorká�i a terénními 
úpravami hrá�� air-soft. Na jednáních v pr�b�hu b�ezna až �ervna se 
p�ítomné strany postupn� dohodly, že trasa je vybudována na nevhodném 
míst�. KM� požaduje její p�emíst�ní v  horizontu maximáln� dvou let na 
pozemek p.�. 610/1 v k. ú. Nemilany. N�které stávající terénní úpravy je 
nutné uvést do p�vodního stavu, zbývající terénní úpravy je možné za 
p�edem stanovených podmínek užívat po dobu maximáln� 2 let pro trénink 
MTB a BMX. Po ukon�ení této lh�ty (7. 7. 2010) ob�anské sdružení stávající 
trasu uvede do p�vodního stavu. Garantem bude Správa les� m�sta 
Olomouce. Jako kompenzaci omezení ve využívání lesíka pro p�ší KM� 
požaduje rozší�ení vým�ry lesíka o zalesn�ní parcely �. 1309 v k.ú. Slavonín, 
která je ve vlastnictví m�sta Olomouce. Dále požaduje o zajišt�ní zvýšení 
pln�ní rekrea�ní funkce lesíka (nap�. vybudování d�ev�né rozhledny, úpravu 
p�ších cest, vybudování lavi�ek apod.). KM� s výše uvedeným souhlasí.        
Hlasováno: 5- 0 – 0  

 
11. SmOl – odbor koncepce a rozvoje – upozor�uje na zprovozn�ní internetov� 

p�ístupné mapy významných rekrea�ních ploch m�sta Olomouce na 
webových stránkách m�sta www.olomouc.eu  - d�tská h�išt�. Hlavním cílem 
této ve�ejn� p�ístupné mapy je plošn� informovat ve�ejnost o stávajících 
možnostech sportovn� rekrea�ního vyžití tohoto typu v Olomouci. KM� 
bere na v�domí. 

 
12. TSMO/1344 ze dne 27. 6. 2008 – P�ehled �inností v m�síci �ervenci 2008 

pro Olomouc – Slavonín. KM� bere na v�domí. 
 
13. TSMO /1514 ze dne 28. 7. 2008 – P�ehled �inností v m�síci srpnu 2008 pro 

Olomouc – Slavonín. Se�ení by m�lo prob�hnout od 4. – 8. srpna 2008, 11. – 
12. 8. 2008 by m�la být provedena vým�na 1 ks stožáru VO na ul. 
Kyselovská, v �ervenci se provádí nát�ry stožár� VO na ul. Zolova a Jižní. 
KM� bere na v�domí.  

 
14. �. j. SmOl/OI/13/1324/2007/Zj – Návrh rozpo�tu m�sta Olomouce na rok 

2009. KM� má zpracovat návrhy na zpracování projektové dokumentace na 
investi�ní akce a návrhy na za�azení investi�ních akcí do plánu roku 2009 a 
to do 12. 9. 2008. Písemn� odevzdat na odbor investic a e-mailem na adresu : 
ivo.tichy@mmol.cz   �lenové komise si p�ipraví návrhy do p�íštího zasedání 
KM� 26. 8. 2008. 

 
15. �ímskokatolická farnost v Olomouci – Slavonín�, zasílací adresa Dolní 

Novosadská 38/16 779 00 Olomouc – Nové sady požádala KM� na základ� 
d�ív�jšího jednání o podporu p�i realizaci projektu dvou nizozemských 
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um�lc� o obnovení malby k�ížové cesty ve zdi – 14 kapli�kách obklopující 
kostel sv. Ond�eje, ve kterých byla v minulosti k�ížová cesta umíst�na. 
Samotné malby budou provedeny p�ímo na míst� v pr�b�hu prvních t�ech 
srpnových týdn�. KM�  bere na v�domí.  

 
16. SmOl/odbor vn�jších vztah� a informací – potvrzení objednávky 

76/08/KM�/23 na vy�išt�ní a odplevelení v�etn� post�iku herbicidem 
chodník� v ulicích Arbesova, Zolova, Jižní a Kyselovská v Olomouci – 
Slavonín�. Vy�išt�ní a odplevelení v�etn� post�iku prob�hne do konce 
m�síce srpna. KM� bere na v�domí.   
 
 

P�íští jednání KM� se bude konat v úterý dne 26. srpna 2008 v 17, 00 hod. 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.  
 
 
 
Zapsala: Šimoníková                                    Za KM�: Danuše Boková 
   tajemnice KM�                                                   p�edsedkyn�  
 
 
 
 
 


