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Zápis č. 28 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 25. 8. 2009. 
 
Přítomni : Boková,  Cigánková, Fišrová, Hausner, Kührová, Svobodová,  
                  Šimoníková                    
Omluveni: Kaláb 
 
Hosté: MPO p. Rozsypal, p. Bartek 
 
Požadavky na MPO: Zjistit majitele odstaveného auta před domem Jižní 17, 
vyvezená stavební suť na ul. Durychova x Brixiho, časté stání os. auta před 
domem Kyselovská 1- není vidět do křižovatky Jižní x Kyselovská. 
  
Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 27 nebyly žádné 
připomínky. Pí Šimoníková a Svobodová podaly informace z veřejného 
projednávání návrhu Souboru změn č. XIX Územního plánu s odborným 
výkladem dne 6. 8. 2009 na MmOl. 
 

Jednání:  
 
1. Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2010 – Plán investic roku 2010 – 

požadavky – KMČ 23 Ol – Slavonín, zpracováno a v termínu bude předáno. 
Hlasováno: 8 – 0 – 0  

 
2. Č. j. SmOl/Maj/22/4244/2009/Pr – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

majetku SmOl parc. č. 862/161 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 

v k. ú. Slavonín. Předmětný pozemek se nachází v zahrádkářské kolonii při 
ulici K Lesíku. Pan Kořítko žádá o odprodej předmětného pozemku za 
účelem sjednocení vlastnictví pozemku a budovy č. e. 329 (stavba pro 
rodinnou rekreaci) a pozemku parc. č. 862/367 zahrada o výměře 386 m2. 
KM Č po projednání souhlasí. Hlasováno: 8 – 0 – 0  

 
3. Č. j. SmOl/Maj/22/3389/Le – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku 

SM Ol parc. č. 100/10 ost. pl. o výměře 7 m2 a parc. č. 1120/1 ost. pl. o 
výměře 8 m2 obě v k. ú. Slavonín. Předmětné části pozemků se nacházejí při 
ulici Zolova. Manželé Kubovi žádají o odprodej částí pozemků za účelem 
rozšíření zázemí k rodinnému domu na parc. č. 1120/8. KM Č po projednání 
nesouhlasí s prodejem z důvodu, že žadatelé dosud nemají ve vlastnictví 
žádný z přilehlých pozemků a není tedy co rozšiřovat a navíc parc. č. 
100/10 je cesta, kterou není vhodné jakýmkoliv způsobem zužovat a 
upravovat. Hlasováno: 8 – 0 – 0  
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4. Č. j. SmOl/OKR/19/2215/2009/Při – Oznámení o veřejném projednání 
návrhu opatření veřejné povahy změny č. XVII/20 územního plánu sídelního 
útvaru Olomouc, která řeší v lokalitě „Záhumenek“, v katastru Holice změnu 
ve funkčním využití plochy orné půdy na plochu zeleně krajinné všeobecné. 
KM Č bere na vědomí. 

 
5. MmOl –odbor stavební č.j. SmOl/OPK/79/2554/2009/Ja – Stanovení místní 

úpravy provozu na pozemních komunikacích. MmOl odbor stavební, odd. 
státní správy na úseku pozemních komunikací stanoví místní úpravu provozu 
na MK ul. Zolova (slepý úsek) a s tím související užití dopravních značek, 
signálů a zařízení z důvodu zajištění příjezdu k domům č.o. 18, 20, 22, 24. 
KM Č bere na vědomí.  

 
6. Č. j. SmOl/Maj/22/4400/2009/Br – Plán údržby na rok 2010. V souvislosti 

s přípravou plánu rozpočtu na rok 2010 KMČ zpracuje a předá písemně  do 
1. 9. 2009 požadavky na údržbu, které bude třeba zařadit na rok 2010. KM Č 
bere na vědomí. 

 
7. Č. j. SmOl/ŽP/55/12360/2009/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

veřejné zeleně, zábory a výkopové práce pro žadatele Michala Kalába, na ul. 
Machátova za účelem výkopových prací – kanalizační a vodovodní přípojka. 
Doba záboru od 29. 7. 2009 do 9. 8. 2009 délka 35 šířka 2 celkem 70 m2.  
KM Č bere na vědomí. 

 
8. Email – OVVI, odd. KMČ a DP – termíny 2. a 3. 9. 2009 k osobnímu 

projednání plánu investic na rok 2010. KMČ bere na vědomí.  
 
9. TSMO – přehled činností na měsíc srpen 2009. KM Č bere na vědomí.  
 
10. KMČ na žádost občanů písemně požaduje po odboru dopravy a 1. 

náměstkovi primátora Mgr. Ščudlíkovi  zajištění zajíždění autobusů linky 
728 k nákupnímu centru HANÁ. Důvody jsou popsány v dopisech.        

 
 
 
Zapsala: Šimoníková                                           Za KMČ: Danuše Boková 
        tajemnice                                                               předsedkyně  
 


