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Zápis č. 47 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 29. 3. 2011. 
 
Přítomni : Boková, Cigánková, Hausner, Kaláb, Kührová, Svobodová,  

             Šimoníková  

Omluvena : Fišrová 
 
Hosté:      MPO p. Skoupil, PČR nstržm. Holková, pan Pikna Miloslav                  
Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 46 nebyly žádné připo- 
mínky. 
Požadavek na MPO : provádět kontroly černých skládek, ničení lesíku 
motokárami a ve večerních hodinách kolem bývalého obchodu na ul. Kyse-
lovská se schází mládež, kde požívá alkohol apod. 
 

Jednání : 
1. Č. j. SMOl/Maj/22/5931/2010/Le - Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o část parc. č. 100/10 ost. 
plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Slavonín, která se nachází při ul. Zolova. 
Žadatel pan Milan Mičula žádá o pronájem části výše uvedeného pozemku 
za účelem skladování materiálu. Pan Mičula je spoluvlastníkem budovy bez 
čp/če jiná stavba na p. č. 108/2 zast. pl., budovy č.p. 365 objekt bydlení na 
poz. p. č. 1352 zast. pl. a poz. p. č. 108/1 ost. pl. vše v k. ú. Slavonín. KMČ 

s pronájmem nesouhlasí vzhledem ke stížnostem sousedů, které jsou 
přiloženy k zápisu. Navíc se jedná o příjezdovou cestu, která by měla 
být z bezpečnostních důvodů průjezdná v celé šíři i délce a neměla by  
sloužit k podnikatelské činnosti.   Hlasováno : 7 – 0 – 0  

 
2. Č. j. SMOl/OPK/79/555/2011/Nan – Rozhodnutí, kterým se dodatečně 

povoluje  MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ Olomouc zvláštní užívání MK 
v ulici Jižní 99 ve Slavoníně a to chodník – dlažba za účelem opravy 
havárie vodovodního řadu v době od 15. 2. do 24. 2. 2011. Celkový rozsah 
záboru je 2,5 m2. Chodník bude uveden do původního stavu provizorně do 
24. 2. 2011 a definitivně do 30. 4. 2011. KMČ bere na vědomí. 

 
3. Č. j. SMOl/OPK/79/398/2011/Nan – Rozhodnutí, kterým se dodatečně 

povoluje  MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ Olomouc zvláštní užívání MK 
v ulici Jižní 9 B ve Slavoníně a to vjezd – kostky za účelem opravy havárie 
vodovodního řadu v době od 2. 2. do 11. 2. 2011. Celkový rozsah záboru je 
2,75 m2. Vjezd bude uveden do původního stavu provizorně do 11. 2. 2011 
a definitivně do 30. 4. 2011. KMČ bere na vědomí. 

 



2 

4. Č. j. SMOl/OPK/79/742/2011/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje        
fa AQUAVERI SERVIS  Olomouc zvláštní užívání MK v ulici Jižní 9      
ve Slavoníně a to chodník  za účelem opravy fasády  v době od 14. 3. do 
23. 3. 2011. Celkový rozsah záboru je 13 m2. Chodník bude uveden do 
původního stavu do 23. 3. 2011. KMČ bere na vědomí. 

 
5. Č. j. SMOl/ŽP/55/12842/2010/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje fa Michal 
Kaláb, Poselská 2, Olomouc zvláštní užívání MK za ul. Za Kostelem na 
pozemku p. č. 1117/1 v k. ú. Slavonín v době od 16. 3. do 23. 3. 2011 za 
účelem prodloužení plynovodu – výkopové práce, délka: 100 m2, šířka: 1 
m2, celková plocha 100 m2. KMČ bere na vědomí. 

 
6. Č. j. SMOl/47762/2011/OKP/MN – Žádost o vyjádření k určení veřejných 

prostranství v souvislosti se záměrem statutárního města Olomouce vydat 
obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu a zákazu kouření. 
V městské části Slavonín je takové veřejné prostranství na ul. Kyselovská 
12 (bývalý obch. U.N.R.A). Hlasováno : 7 - 0 – 0 

 
7. Žádost odboru životního prostředí – oddělení péče o zeleň o nahlášení 

ploch, které jsou v majetku města a nejsou sečeny. Členové KMČ do 
příštího jednání nahlásí neudržované plochy. 

 
8. Č. j. TSMO/1606/2011 – Od dubna do října budou KMČ dostávat měsíční 

plán činností TSMO v jednotlivých částech města. Přiložen seznam 
základních činností a kontaktních spojení TSMO, a. s. pro KMČ. Rozšiřuje 
se projekt svozu bioodpadu do rodinné zástavby na celé území města. Ve 
Slavoníně bude svoz bioodpadu v pondělí 11. 4. a v úterý 26. 4. 2011. 
Komunální odpad  1 x za 14 dní vždy v pondělí a začíná 4. 4. 2011. Papír 
1x týdně každou středu – výjimečně čtvrtek 28. 4. 2011. Sklo 1x za 14 dní 
6. 4. a 20. 4. 2011. Plast 2 x týdně v úterý a pátek. Tetrapack 1 x týdně vždy 
ve středu. Harmonogram sběrových sobot – jaro 2011 : ve Slavoníně 14. 
května 2011 budou 2 stanoviště a to roh ul.Hakenova a Kyselovská 
(cihelna)  a v ul. Na Stráni (obchod). KMČ bere na vědomí a doporučuje 

začít se svozem bioodpadu dříve, alespoň od poloviny března. 
 
9. 24. 3. 2011 se na pracovišti KMČ Nemilany konala schůzka s panem 

Davidem Čížkem, Dis. z Povodí Moravy, vedoucím provozu Přerov. Dle 
jeho sdělení na vyčistění Nemilanky budou náklady ve výši 6,2 mil. Kč. 
Bude snaha získat dotaci z MZe, která by mohla být až do 65 % celkových 
nákladů. Tok Nemilanky je rozdělen na 4 etapy. Začít by se mělo od dubna 
od Nemilan. V případě, že by nebyla dotace přidělena, pak by Povodí 
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Moravy provedlo úpravu prvních dvou etap a muselo by jednat s MMOl o 
spolufinancování. Za KMČ se zúčastnila Boková. KMČ bere na vědomí. 

 
10. Varování hasičů, aby občané v jarním období nevypalovali suchou trávu 

kvůli nebezpečí požárů. Je zákaz vypalování trávy a porostů. Při porušení 
zákona se občané vystavují finančnímu postihu až do výše 25 000,- Kč. 
Pracovnice detašovaného pracoviště bude upozornění hlásit rozhlasem. 
KMČ bere na vědomí. 

 
11. Investičních akce a větší opravy, které by se v letošním roce měly ve 

Slavoníně provést. Vybudování přechodu u školy, vybudování dětského 
hřiště na ul. Topolová, vybudování veřejného osvětlení v ul. Na Stráni. 
Oprava vozovky v ul. Arbesova (za garážemi) a vyčistění Nemilanky. 
KMČ bere na vědomí. 

 
12. Požadavky občanů : v ul. Klostermannova a ul. Požárníků běhají psi bez 

vodítek, všude je plno exkrementů. Nutnost konečně vybudovat chodník 
s cyklotrasou v ul. Požárníků, jednáno bylo již 3. 9. 2009 a od té doby se 
nic neděje. Vozovka je úzká, velká frekvence osob a aut. 

 
13. Členové KMČ  na základě připomínek občanů žádají o osobní jednání           

s 1. nám. primátora panem Ing. Ivo Vlachem o problémech spojených 
s dopravou ve Slavoníně. Předsedkyně termín jednání dohodne. 

 
 
 
 
  

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 19. dubna 2011 v 17,00 h. 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.  Jednání je veřejné. 
 
 
 
                                                    Za KMČ : Danuše Boková 
                                                                                           předsedkyně 
 


