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Zápis č. 38 
 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 22. 6. 2010. 
 
 
Přítomni : Boková,  Cigánková, Hausner, Kührová, Svobodová, Šimoníková  
 
Neomluveni :  Fišrová, Kaláb 
  
Hosté:      MPO pan Skácel – prověřit, zda existuje povolení k provozování 
                 motokrosu na pozemku parc. č. 1170/13 v k. ú. Nemilany. 
                 Milan Dzurjanik 
Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 37 nebyly žádné připo- 
mínky. 
 

Jednání : 
 
1. Č. j. SMOl/Maj/22/3389/2009/Le – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 

s následným odprodejem majetku statutárního města Olomouce a to část 
parcely č. 100/10 ost. plocha o výměře 14 m2 (díl „b“) a část parcely č. 
1120/1 ost. plocha o výměře 9 m2 (díl „a“)  obojí v k. ú. Slavonín. Manželé 
Kubovi žádají o pronájem s následným odprodejem výše uvedených 
pozemků za účelem rozšíření zázemí ke stávajícímu RD. Po šetření na 
místě dne 27. 4. 2010 bylo dosaženo shody tak, aby byla zachována 
dostatečná šíře komunikace vedoucí ke garážím a vedlejšímu RD. KM Č 
souhlasí. Hlasováno : 6 – 0 – 0 

 
2. Č. j. SMOl/Maj/22/1435/2010/Výs – Žádost o sdělení stanoviska ke směně 

majetku statutárního města Olomouce o kterou žádají Jeřábkovi. Jedná se 
část pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Slavonín ve 
vlastnictví SMOl za část pozemku parc. č. 506/1 zahrada o výměře 114 m2  
v k. ú. Slavonín ve vlastnictví p. Petra Jeřábka a  pí. Oldřišky Jeřábkové, 
které zastupuje pan M. Dzurjanik. KM Č souhlasí. Hlasováno : 6 – 0 – 0 

 
3. Č. j. SMOl/Maj/22/6493/2008/Ji – Žádost o sdělení stanoviska ke směně 

majetku statutárního města Olomouce, o kterou žádá pan Vladimír Zapp. 
Jedná se o pozemky parc. č. 446/1 orná půda o výměře 899 m2, parc. č. 
446/12 ost. plocha o výměře 809 m2, parc. č. 447/1 orná půda o výměře      
1 461 m2 a parc. č. 450/1 zahrada o výměře 1 903 m2 (celkem 5 072 m2)  
vše v k. ú. Slavonín obec Olomouc ve vlastnictví SMOl za pozemky parc. 
č. 265/5 ost. plocha  o výměře 3 303 m2 , parc. č. 265/139 ost. plocha o 
výměře 682 m2, parc. č, 265/140 ost. plocha o výměře 397 m2 a parc. č. 
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265/262 orná půda o výměře 232 m2 (celkem 4 614 m2) , vše v k. ú. 
Neředín obec Olomouc ve vlastnictví pana Vladimíra Zappa, které mají být 
dotčeny vybudováním stavby „Neředín – Park západní“ na základě petice, 
kterou podali obyvatelé této lokality. Park je koncipován jako rekreační 
plocha uprostřed obytné lokality s výsadbou keřů a stromů s víceúčelovými 
hřišti. Majiteli pozemků byl nabídnut jejich odkup, s tímto nesouhlasil a 
požaduje směnu pozemků za výše uvedené pozemky v k. ú. Slavonín, 
lokalita „Za školou“. KM Č po projednání s touto směnou zásadně 
nesouhlasí. Slavonín na rozdíl od Neředína je v inverzní dolině, navíc 
zasažen neúměrnou dopravou díky již vybudovaným obchodním 
centrům, Aquaparku a dalším bezohledným budováním skladů, 
továrny apod.  a to vše nad Slavonínem. Do dnešního dne nebyl ze 
strany magistrátu žádným způsobem kompenzován úbytek zeleně, není 
možné se dohodnout ani o vybudování klidové zóny Lesík, ba dokonce 
se uvažuje o vybudování motokrosového závodiště nad Lesíkem a 
zahrádkářskými osadami, samozřejmě opět nad Slavonínem. Občanům 
Slavonína není jedno v jakém prostředí jsou nuceni žít. KMČ proto 
žádá o osobní jednání s příslušným náměstkem a primátorem města. 
Hlasováno : 6 - 0 - 0 

 
4. Č. j. SMOl/Maj/22/2792/2010/Ha – Žádost o sdělení stanoviska ke zřízení 

věcného břemene – pozemek parc. č. 1176/2 zahrada v k. ú Slavonín. 
Pozemek má být dotčen věcným břemenem obsahující právo chůze a jízdy 
ve prospěch pozemku parc. č. 506/1 zahrada ve vlastnictví Petra a Oldřišky 
Jeřábkových, kteří o zřízení břemene žádají z důvodu uvažovaného 
rozdělení pozemku na dvě poloviny a jejich následného odprodeje. 
Zřízením věcného břemene by byl zajištěn přístup na část pozemku 506/1. 
KM Č souhlasí. Hlasováno : 6 – 0 – 0 

 
5. Č. j. SMOl/OPK/79/2029/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje fa 

VK – AQUA Olomouc s.r.o. zvláštní užívání MK v ulici Buzulucká č. 8       
ve Slavoníně a to vozovka – odvodňovací kanál, za účelem vybudování 
přípojky vody v době od 21. 5. do 28. 5. 2010 v celkovém rozsahu 3 m2. 
Komunikace bude uvedena do původního stavu do 28. 5. 2010. KM Č bere 
na vědomí.  

 
6. Č. j. SMOl/OPK/79/1965/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se dodatečně 

povoluje  MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ Olomouc zvláštní užívání MK 
v ulici Jižní 113 ve Slavoníně a to chodník – dlažba za účelem opravy 
havárie vodovodního řadu v době od 12. 5. do 21. 5. 2010 v rozsahu 2,5 m2. 
Chodník bude upraven do původního stavu do 21. 5. 2010. KM Č bere na 
vědomí. 
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7. Č. j. SMOl/OPK/79/2363/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje fa 
EUROGEMA CZ, a.s. zvláštní používání MK v ulici Arbesova za č. 45 ve 
Slavoníně (výstavba 24 RD) – vozovka : připojení kanalizace od 14. 6. – 
24. 6. 2010 – 3 m2 a výstavba obrubníku od 18. 6. do 28. 6. 2010 –                
62,5  m2. Komunikace bude uvedena do původního stavu : kanalizace do 
24. 6. 2010 a obrubník do 28. 6. 2010. KM Č bere na vědomí. 

 
8. Č. j. SMOl/OKR/19/3129/2008/Ga ze dne 31. 5. 2010 – Oznámení o pro- 

jednávání konceptu Územního plánu Olomouc včetně vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území. K veřejnému nahlédnutí je koncept včetně 
vyhodnocení vlivů vystaven v předsálí velkého zasedacího sálu Hynaisova 
10 nebo na www.olomouc.eu/uzemni-planovani  od 1. 6. do 30. 7. 2010. 
Veřejné projednávání spojené s odborným výkladem projektanta se 
uskuteční ve čtvrtek 15. 7. 2010 v 16,00 hodin ve velkém zasedacím sále 
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. KM Č bere na vědomí. 

 
9. Pozvánka na 27. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce, které se 

koná v úterý 22. června 2010 od 9,00 hod. ve velkém zasedacím sále 
Hynaisova 10, Olomouc. KM Č bere na vědomí. 

 
10. Upozornění OVVI – Mgr. Puhač : pojízdná prodejní zařízení se nemohou 

bez povolení správního orgánu postavit kde by chtěla. Neměl by se 
používat místní rozhlas k informacím komerčního charakteru. Jedná se o 
zpoplatnění tohoto úkonu. KM Č bere na vědomí. 

 
11. Odbor dopravy ve spolupráci s TSMO bude přehodnocovat plán zimní 

údržby. Měl by být snížen podíl solených úseků a zvýšen podíl plužení, 
posypu a ručního uklízení. Bude se pokračovat v předlažďování chodníků 
dlaždicemi 40 x 40 cm, které jsou odolnější při strojní údržbě. KM Č bere 
na vědomí. 

 
12. TSMO/3112/2010  - Plán prací pro KMČ 23 na měsíc červen 2010. Bude 

provedena úprava povrchu recyklátem v ul. Požárníků do 18. 6. 2010. 
Nabídka dalších služeb, cenová nabídka zdarma. Bližší informace na 
detašovaném pracovišti. KM Č bere na vědomí. 

 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 27. července 2010 v 17,00 h. 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.  Jednání je veřejné. 
 
Zapsala: Šimoníková                       Za KMČ : Danuše Boková 
     tajemnice                                                                    předsedkyně 
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