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Zápis č. 42 
 z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 26. 10. 2010. 

 
 
Přítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Svobodová,  
                  Šimoníková  
Omluvena : Kührová 
 
Hosté:      MPO p.Dokoupil, Hejl Miroslav, ul. J. Beka                    
 

Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 41 nebyly žádné připo- 
mínky. 
 

Požadavek na MPO : nadále sledovat stání aut na chodnících i na ul. Zolova 
(chodník kolem firem vpravo směrem na ul. Kafkova), odkládání odpadů na 
nevhodných místech (příkopy apod.). Dořešit odstranění odstaveného auta u 
cihelny. 
 
Pan Hejl, jako zástupce obyvatel v domech na ul. J. Beka, požaduje vybudování 
přechodu pro chodce přes ul. Jižní. Chodníky po obou stranách ul. Jižní byly již 
při výstavbě domů připraveny k vybudování přechodu. KMČ se k žádosti 
občanů připojuje. 
 
Jednání : 
1. Č. j. SMOl/Maj/22/4270/2010/Čí – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji  

majetku statutárního města Olomouce a to část parc. č. 1347/6 ost. plocha o 
výměře 30 m2 (~3,5 x 8) v k. ú. Slavonín, která se nachází při ul. Zolova. 
Manž. Ullmannovi, kteří jsou jednateli a zároveň společníky fy OPTHERM 
žádají o odprodej výše uvedené části pozemku za účelem vybudování 
posuvné brány pro vjezd do areálu a vybudování parkovacích míst 
zpevněním plochy zámkovou dlažbou. Komise po projednání 
s odprodejem nesouhlasí. K vybudování posuvné brány není nutný 
odkup pozemku a pokud jde o další parkovací místa, tak jak je 
uvedeno, zasahuje záměr do chodníku – byl by úplně zrušen. 
Nebudoval se proto, aby tam stála auta a chodci je byli nuceni obcházet 
po frekventované vozovce. Navíc v areálu firmy je dostatečný počet 
míst k parkování. Připomínáme, že firmě již byla odprodána část 
parcely 1119/3 nyní 1119/7 rovněž zasahující do vozovky a za stejným 
účelem, kdy KMČ s prodejem také nesouhlasila.  Hlasováno : 7 – 0 – 0 

 
2. Č. j. SMOl/OPK/79/3980/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje paní 

Kvietkové zvláštní užívání MK v ulici Hakenova 3 ve Slavoníně a to 
vozovka za účelem umístění kontejneru z důvodu opravy střechy v době od 
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2. 10. do 3. 10. 2010 v celkovém rozsahu 10 m2 (4x2,5) . Komunikace bude 
uvedena do původního stavu do 3. 10. 2010. KM Č bere na vědomí. 

 
3. Č. j. SMOl/OPK/79/3794/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se dodatečně 

povoluje  MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ Olomouc zvláštní užívání MK 
v ulici Jižní 23 ve Slavoníně a to chodník – dlažba za účelem opravy 
havárie vodovodního řadu v době od 2. 9. do 11. 9. 2010. Celkový rozsah je 
5 m2. Chodník bude uveden do původního stavu do 11. 9. 2010. KM Č bere 
na vědomí. 

 
4. Č. j. SMOl/OPK/79/4178/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje panu 

Němcovi zvláštní užívání MK v ulici Hakenova 7 ve Slavoníně a to 
vozovka za účelem umístění kontejneru pro provedení úklidových prací 
v době od 8. 10. do 11. 10. 2010 v celkovém rozsahu 10 m2 (4x2,5) . 
Komunikace bude uvedena do původního stavu do 11. 10. 2010. KM Č 
bere na vědomí. 

 
5. Č. j. SMOl/OPK/79/4299/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje panu 

Němcovi zvláštní užívání MK v ulici Hakenova 7 ve Slavoníně a to 
vozovka za účelem umístění kontejneru pro odvoz suti  v době od 15. 10. 
do 18. 10. 2010 v celkovém rozsahu 12,5 m2 (5x2,5) . Komunikace bude 
uvedena do původního stavu do 18. 10. 2010. KM Č bere na vědomí. 

 
6. Č. j. SMOl/ŽP/55/11992/2010/Hu – Vodní a odtokové poměry v oblasti 

Slavonína a Nemilan – vodní tok Nemilanka – záznam z vodoprávního 
dozoru. Jednání se konalo 14. 9. 2010. Členové byli seznámeni s průběhem 
jednání i se záznamem. KM Č nesouhlasí se závěrem vodoprávního 
úřadu, který oddaluje komplexní řešení problému. Není stanoven 
harmonogram postupu prací. Hlasováno : 7 – 0 - 0 

 
7. Č. j. SMOl/OKR/19/168/2009/Se – Oznámení o veřejném projednávání 

návrhu souboru změn č. XX/8, 22, 23, 29 Územního plánu sídelního 
útvaru Olomouc. Veřejné projednání návrhu s odborným výkladem se 
uskuteční 3. 11. 2010 v 15,30 hod. v zasedací místnosti OKR, Hynaisova 
10, 5. patro dv. č. 5.24. Změna ÚP č. XX/29 se týká Kyselovského kopce a 
uvažované stavby vodního zásobování zahrádkářské osady. KM Č bere na 
vědomí.  Účast : Šimoníková, Kaláb 

   
8. Oznámení o Přerušení svozu bioodpadu v roce 2010. Ve Slavoníně bude 

poslední svoz bioodpadu proveden v pondělí 22. 11. 2010. Od tohoto 
data bude svoz komunálního odpadu prováděn každé  pondělí. KM Č bere 
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na vědomí. Občané budou na tuto skutečnost upozorňováni místním 
rozhlasem. 

9. TSMO/5582/2010 – Přehled činností v měsíci říjnu 2010. Od listopadu 
přechází TSMO na zimní údržbu komunikací a do 31. 3. 2011 nebudou 
KMČ přehled činností dostávat. Přílohou je přehled základních činností a 
kontaktních spojení TSMO, a.s. pro předsedy KMČ. KM Č bere na 
vědomí.  

 
10. Oznámení České pošty : Od 11. 10. 2010 do 30. 11. 2010 je uzavřena 

pošta 783 01 Olomouc 18, Kyselovská 74. z důvodu stavebních oprav. 
Nejbližší pošta je : 783 02 Olomouc 19, Nemilany Raisova 8, kde je 
provozní doba po- út- čt- pá od 8,00 – 11,00 a od 13,00 – 16,00 hod., ve 
středu od 8,00 – 11,00 a od 13,00 – 17,00 hod. Na této poště budou 
k vyzvednutí zásilky, které se nepodařilo doručit z důvodu nepří-
tomnosti adresáta.  KMČ bere na vědomí. 

  
 
 

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 30. listopadu 2010 v 17,00 
hod. v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.  Jednání je veřejné. 
 
 
 
                                                    Za KMČ : Danuše Boková 
                                                                                           předsedkyně 
 


