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Zápis č. 37 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 25. 5. 2010. 
 
Přítomni : Boková,  Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Svobodová,  
                   Šimoníková  
 

Hosté:   Paní Baštincová, PČR Ing. David Vašků – osobní jednání, byla 
              provedena kontrola v Lesíku a ve Slavoníně a Nemilanech, týkající se 
              jízdy čtyřkolek. Ve dvou případech byli jejich řidiči identifikováni. 
              Kontakt :   604 730 018,  www.vasku@volny.cz                                                                
Omluveni : MPO pan Skácel (dovolená), předal služební záznam o kontrolním 
              měření rychlosti na komunikaci II/570.   
   
Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 36 nebyly žádné připo- 
mínky. 
Jednání : 
 
1. Č. j. SMOl/Maj/22/1271/2010/Ji – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 

s následným odprodejem majetku statutárního města Olomouce a to části 
parcely č. 812/30 orná půda o výměře 990 m2  v k. ú. Slavonín. Pozemek se 
nachází při ul. Topolova, na kterém hodlá spol. STAFOS – REAL vystavět 
bytový dům. KM Č souhlasí. Hlasováno : 6 – 1 – 1 

 
2. Č. j. SMOl/OPK/79/1697/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje p. 

Šmerdovi zvláštní používání MK v ulici Hakenova 237/16 ve Slavoníně a 
to chodník, na kterém bude stát lešení z důvodu opravy fasády v době od 
24. 5. 2010 do 2. 6. 2010 v rozsahu 8 m2 ( 8 x 1 m). Chodník bude uveden 
do původního stavu do 2. 6. 2010. KM Č bere na vědomí. 

 
3. Č. j. SMOl/ŽP/55/6591/2010/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje fa ELMO – 
SA s. r. o.  užívat v ul. Klostermannova na p. č. 1124 v k. ú. Slavonín 
plochu 32 m2 k provedení výkopových prací a pokládce kabelu NN v době 
od 29. 4. do 30. 4. 2010. KM Č bere na vědomí. 

 
4. Č. j. SMOl/ŽP/55/7051/2010/Jar - Dohoda o povolení zvláštního užívání 

veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje MORAVSKÉ 
VODÁRENSKÉ a. s.  Olomouc užívat v ul. Zolova 13 v k. ú. Slavonín 
plochu 9 m2 za účelem odstranění havárie vodovodního řadu v době od 5. 5. 
do 7. 5. 2010. KM Č bere na vědomí. 
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5. Č. j. SMOl/ŽP/55/7294/2010/Jar -  Dohoda o povolení zvláštního užívání 
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje p. Skopalovi, 
Olomouc  užívat v ul. Jižní (nad ZŠ) v k. ú. Slavonín plochu 6,9 m2 za 
účelem provedení přípojky vody pro RD v době od 1. 5. do 16. 6. 2010.  
KM Č bere na vědomí. 

 
6. Č. j. SMOl/ŽP/55/7929/2010/Ste – Využívání části plochy parc. č. 1116/1 

v k. ú. Slavonín k občasnému odstavení motorových vozidel. KM Č bere 
na vědomí. 

 
7. Č. j. SMOl/OKP/104/117/2010/PŠ – Petice – přechod pro chodce ve 

Slavoníně. Petice byla projednána na zasedání RM 4. 5. 2010 a bylo 
rozhodnuto, že celá záležitost se bude řešit v součinnosti s Krajským 
úřadem Olomouckého kraje a to jako celek včetně kruhového objezdu, 
chodníků a přechodu. Město Olomouc se zasadí o prosazení ucelené 
investice do krajského investičního plánu na rok 2011. Do té doby se bude 
dbát na udržování stávajícího dopravního značení před ZŠ. KM Č bere na 
vědomí. 

 
8. Dopis od manž. Dobrovských a Piknových ohledně komunikace na ul. 

Zolova, vybudování přechodu a snížení rychlosti na 30 km/hod. KM Č 
požadavek občanů podporuje a v této věci odkazuje na vyjádření RM 
jako v bodě 7. 

 
9. Oznámení o konání 28. veřejného zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

dne 31. května 2010 od 9,00 hod. Hynaisova 10 – velký sál. Program na 
pozvánce. KM Č bere na vědomí. 

 
10. Ve středu 9. června 2010 bude v ul. Pod Kostelem (u autobazaru) od 15,00 

– 19,00 hod. přistaven inf. autobus k novému územnímu plánu.  
  
11. 17. června 2010 od 14,00 hod se bude konat setkání s jubilanty. Pozvánky 

roznesou a jednotlivé jubilanty osobně pozvou členové KMČ. 
 
12. Paní Baštincová předala komisi požadavek na úpravu vjezdu do domu na 

ul. Jižní 3, kde po opravě vozovky zůstává po dešti stát voda, což před 
opravou nebylo. Vozovka má nyní spád k domu. Přiložena žádost k zápisu. 

 
13. KMČ upozorňuje, že kruhová cihelna je v havarijním stavu, obvodový 

dřevěný plášť je rozpadlý. Doposud se žádné opravy neprovádí a není ani 
dostatečně zajištěn objekt proti vniknutí. 
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14. Bylo jednáno s Ing. Kleinerem, ředitelem Hřbitovů 12. 5. 2010, kdy bylo 
dohodnuto, že do podzimu budou vysekány keře, které zvedají hroby. Příští 
rok budou vydlážděny cesty, vybudován vodovod, opravena márnice a 
vyřeší se odkládání jiného odpadu než ze hřbitova. 

 
15. Členové komise zjistili, že bylo vydáno Oznámení o zahájení územního 

řízení veřejnou vyhláškou na motokrosovou trať, která by měla být na 
pozemku parc. č. 1170/13 orná půda,v k. ú. Nemilany. Přesto, že výše 
uvedená parcela je v k. ú. Nemilany je také nad Slavonínem. Občané 
Slavonína si nedovedou představit aby se tak nadměrně hlučný sport 
provozoval nad jejich obydlími. Slavonín jako takový je natolik zatížen 
emisemi z dopravy, že další zhoršování životního prostředí je naprosto 
vyloučené. Občané Slavonína již několik let usilují o zachování a udržování 
Lesíka jako oddechovou zónu, neboť vše co bylo zelené bylo poničeno 
výstavbou nákupních center.  Proto podáváme písemný nesouhlas s tímto 
záměrem a přikládáme ho jako přílohu k zápisu. 

 
 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 22. června 2010 v 17,00 hod. 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74. Jednání je veřejné. 
 

 
 
Zapsala: Šimoníková                       Za KMČ : Danuše Boková 
     tajemnice                                                                    předsedkyně 
 


