Zápis č. 31
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 24. 11. 2009.
Přítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Svobodová,
Šimoníková
Hosté: MPO p. Skácel
MVDr. Galko – občan, pan Skřivánek – šéfredaktor Olomouckého
večerníku
Požadavky na MPO: stále trvá, aby až do doby obnovení přechodu u školy
byla zajištěna službu policistů v ranních hodinách od Po – Pá.
Kontrolovat stání na chodníku a trávníku před domem Jižní 11
Zjistit, kdo poničil nově vybudovaný chodník před domem Jižní 9
Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 30 nebyly žádné připomínky.
Jednání:
1. Č. j. SmOl/Maj/22/5739/2009/Výs – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu
majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 1142
ostat. plocha o výměře 45 m2 v k. ú. Slavonín. Pozemek se nachází v ul.
Hakenova (horní) – část komunikace. Manželé Šmerdovi žádají pronájem
pozemku za účelem vybudování parkovacího stání o rozměru 18 m x 2,5 m
(tj. 45 m2) pro 3 vozidla. KMČ po projednání nesouhlasí s pronájmem a
má zato, že vzhledem k tomu, že komunikace je nad opěrnou zdí, by
nebylo vhodné situovat parkoviště v kraji nad touto zdí. Pokud by bylo
posunuto více do komunikace, tato by se zúžila a byl by problém pro
svoz TDO vozy TSO, případně hasičů atd. Je třeba ještě odečíst šířku
chodníku. Doporučujeme pořízení stání v zadní části Hakenovy ul., kde
jsou pro to dostatečné prostory. Hlasováno : 8 – 0 – 0
2. Č. j. SmOl/Maj/22/4741/2009/Sk – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu
majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o parc. č. 1348 ost. pl. o
výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín. Pan MVDr. Vaďura žádá o dodatečné
povolení již od r. 2000 umístěné informační tabule při ul. Brněnská po pravé
straně směrem do Olomouce. KMČ souhlasí. Hlasováno : 8 – 0 – 0
3. Č. j. SmOl/Maj//22/6108/2009/Sa – Žádost o sdělení stanoviska k nabytí do
majetku statutárního města Olomouce části pozemku parc. č. 431/1 ost. pl. o
výměře 900 m2 v k. ú. Slavonín. Pozemek je ve vlastnictví ČR – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových a nachází se v blízkosti ul. Jižní.
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Na výše uvedené části pozemku se nachází komunikace a chodníky ve
vlastnictví statutárního města Olomouce. Jedná se bezúplatný převod, čímž
by se majetkově sjednotil vlastník komunikace a chodníků a vlastník
pozemku. KMČ s převodem pozemku do vlastnictví SmOl souhlasí.
Hlasováno : 8 – 0 – 0
4. Č. j. SmOl/Maj/22/4876/2009 – Žádost o sdělení stanoviska ke směně
majetku statutárního města Olomouce Jedná se o parc. č. 1081/37 orná půda
o výměře 11 486 m2 v k. ú. Slavonín ve vlastnictví GEMO OLOMOUC,
spol. s r.o., které navrhuje směnit za pozemky v k. ú. Lazce a v k. ú. Neředín,
přičemž část tohoto pozemku o výměře 5 350 m2 je součástí areálu Aquaparku Olomouc. Vybrané pozemky společností GEMO v k. ú. Lazce o
celkové výměře 29 105 m2 se nachází v samém středu města jsou asi
hodnotnější než plochy na okraji města. Plochy v k. ú. Neředín o výměře
33 770 m2 samy o sobě přesahují několikrát plochu pod Aquaparkem. KMČ
nesouhlasí s navrženou směnou. Podle našeho názoru je naprosto
nevýhodná pro statutární město Olomouc, protože požadovat za
5350 m2 event. za 11486 m2 celkem 62 875 m2 je nepochopitelné. V
souvislosti s tím by členy KMČ zajímalo, proč se stavba Aquaparku
realizovala na cizím pozemku. Navíc do dnešního dne dle předloženého
seznamu pozemků je parc. č. 1081/37 stále vedena jako orná půda.
Doporučujeme, aby SmOl pozemek pod Aquaparkem od Gema
odkoupil. Hlasováno : 8 – 0 – 0
5. Č. j. SmOl/Maj/22/4550/2008/Čí – Žádost o sdělení stanoviska ke směně
majetku statutárního města Olomouce a to část parc. č. 516 zahrada o
výměře 1 708 m2 ve vlastnictví paní Galyny Gorvacheva, část parc. č. 514/2
zahrada o výměře 284 m2 ve vlastnictví pana Vitaliy Zabirzhevskyi, a část
parc. č. 514/3 zahrada o výměře 250 m2 ve vlastnictví pana Iegor
Zabirzhevskyi, celkem 2 242 m2 za 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. 521 zahrada o výměře 1067 m2, a parc. č. 519 zast. pl. o výměře
161 m2, celkem 1708 m2 vše v k. ú. Slavonín ( z parc. č. 516 má být správně
směněno 1 174 m2). KMČ, aby se mohla vyjádřit, požaduje předložení
záměru a studie k vybudování komunikačního propojení ul.
Jeremiášova a ul. Hraniční s uvažovaným časovým plánem. Co
s ostatními pozemky kolem ul. Hraniční? Hlasováno : 8 – 0 – 0
6. Č. j. SmOl/ Maj/22/5193/2009/Čí – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
majetku statutárního města Olomouce. Jedná se prodej části parc. č. 135/4
zahrada o výměře 60 m2 v k. ú. Slavonín, která je vedle budovy na ul.
Kyselovská 2. Prodej pozemku žádá spol. CTS Olomouc, s r.o. KMČ
nesouhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku z důvodu plánovaného
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vybudování přechodu pro chodce, úprava chodníků a výstavba
parkovacích stání na ul. Zolova x Kyselovská. Hlasováno : 8 – 0 – 0
7. Č. j. SmOl/OPK/79/4516/2009/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje paní
Kropáčkové zvláštní užívání MK v ul. Arbesova vedle č. 2, vozovky a
chodníku za účelem vybudování vodovodní a kanalizační přípojky v době od
28. 10. do 31. 10. 2009 v rozsahu 8m x2 m celkem 16 m2. Vozovka a
chodník bude uveden do původního stavu do 31. 10. 2009. KMČ bere na
vědomí.
8. Č. j. SmOl/Žp/55/18085/2009/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje firmě ELMO –
SA spol. s r.o., Pavlovická 1, Olomouc, užívat úsek mezi ul. Buzulucká a
Bryksova v k. ú. Slavonín, provedení výkopových prací pro pokládku
kabelového vedení v době od 20. 11. do 24. 11. 2009 v rozsahu 120m x 1 m,
celkem 120 m2. KMČ bere na vědomí.
9. Pozvánka na setkání předsedů KMČ, které se uskuteční ve čtvrtek 26. 11.
2009 ve 14,00 hod. ve velkém zasedacím sále SMO na Hynaisově ulici 10.
KMČ bere na vědomí.
10. Primátor SmOl svolává 22. veřejné zasedání zastupitelstva města Olomouce
na pondělí dne 30. 11. 2009 od 9,00 hod. do budovy Magistrátu města
Olomouce – Hynaisova 10, Olomouc, velký zasedací sál. KMČ bere
na vědomí.

Příští jednání KMČ se bude konat ve středu dne 16. prosince 2009 v 15.00
hodin v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.

Zapsala: Šimoníková
tajemnice

Za KMČ: Danuše Boková
předsedkyně
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