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Zápis č. 44 
 

 z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 14. 12. 2010. 
 
 
Přítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Svobodová,  
                  Šimoníková  
 
Hosté:      MPO p.Dokoupil, p. Koutný                   
 

Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 43 nebyly žádné připo- 
mínky. 
 
Jednání : 
 
1. Č. j. SMOl/Maj/22/3947/2010/Čí - Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu, 

prodeji majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o oplocenou 
zahradu parc. č. 518/1   zahrada o výměře 231 m2  a parc. č. 521 zahrada o 
výměře 1067 m2  obojí v  k. ú. Slavonín, která se nachází při ul. Hraniční. 
Pan Klapil žádá o pronájem s následným odprodejem za účelem výstavby 
RD. Na pozemku parc. č. 518/1 zahrada se nachází studna ve vlastnictví 
SMOl a sloup elektrického vedení NN ve vlastnictví  spol. ČEZ Distribuce, 
a.s. Na sloupu je přípojková skříň, která je vlastnictvím majitelky 
sousedního pozemku parc. č. 516 zahrada paní Galyny Goryacheva, která 
požádala o výpůjčku, popř. pronájem výše uvedené studny. Řízení je 
vedeno pod č.j. SMOl/Maj/22/3949/2010/Čí. KM Č s odprodejem 
pozemků k výstavbě RD souhlasí s tím, že na pozemcích vzhledem 
k jejich velikosti, by mohly být postaveny až tři RD. Hlasováno : 8 - 0 – 
0 

 
 
2. Č. j. SMOl/ŽP/55/14680/2010/Sk – „Tlaková kanalizace ve Slavoníně“  

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou, kterou se žadateli Ing. Janu Macháčkovi 
vydává stavební povolení podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a 
ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla 
„Tlaková kanalizace ve Slavoníně“ na pozemcích parc. č. 776/1, 776/3 
obojí orná půda a parc. č. 1157/1 ostatní plocha vše v k. ú. Slavonín. 
V rozhodnutí jsou údaje o povolené stavbě vodního díla, popis stavby a 
stanoveny podmínky a povinnosti pro provedení výše uvedené stavby podle 
vodního zákona § 15 odst. 3 a stavebního zákona dle § 115. KM Č bere na 
vědomí. 
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3. Plán schůzí KMČ na rok 2011: 
 
 25. ledna 2011 26. července 2011 
 22. února 2011 30. srpna  2011 
 29. března 2011 27. září  2011 
 19. dubna 2011 25. října  2011 
 31. května 2011 29. listopadu  2011 
 28. června 2011 13. prosince  2011 
 
 Jednání začíná vždy v 17,00 hod. v zasedací místnosti Kyselovská 74.  
 
 
 
4. Členové KMČ děkují všem pracovníkům magistrátu za spolupráci, přejí 

všem příjemné prožití svátků vánočních, zdraví a spokojenost v roce 2011.  
 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 25. ledna 2011 v 17,00 h. 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.  Jednání je veřejné. 
 
 
 
                                                    Za KMČ : Danuše Boková 
                                                                                           předsedkyně 
 
 


