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Zápis č. 48 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 19. 4. 2011. 
 
Přítomni : Boková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Svobodová,  

             Šimoníková  

Omluvena : Cigánková 
 
Jednání : 
1. Č. j. SMOl/Maj/22/703/2011/Čí – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o část parcely č. 1319/1 
ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú Slavonín, která se nachází v blízkosti 
ul. Jižní. Manž. Bokovi žádají o odprodej výše uvedené části pozemku za 
účelem rozšíření budovy bez čp./če. (garáže) umístěné na pozemku parc. č. 
1319/16 zast. pl. v k. ú. Slavonín, která je i s pozemkem v jejich vlastnictví. 
KM Č s prodejem souhlasí. Hlasováno : 7 – 0 – 0 

 
2. Č. j. SMOl/Maj/22/1348/2011/Čí – Žádost o sdělení stanoviska k výpůjčce 

majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o část parcely č. 1319/1 
ostatní plocha o výměře 60 m2 v k. ú Slavonín, která se nachází mezi 
řadovými garážemi v blízkosti ul. Jižní. Pan Havránek, který je vlastníkem 
navazujících nemovitostí a to parc. č. 556 zahrada a budovy čp. 99 
s pozemkem p. č. 559 zast. plocha,  žádá o výpůjčku výše uvedené části 
pozemku za účelem užívání a udržování pozemku, jelikož ostatní vlastníci 
garáží tento pozemek nevyužívají. KM Č souhlasí. Hlasováno : 7 – 0 – 0 

 
3. Č. j. SMOl/Maj/22/1530/2011/Ji – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o parcelu č. 1309 orná půda 
o výměře 34 048 m2 v k. ú Slavonín. Pozemek se nachází u zahrádkářské 
osady ve Slavoníně . Manž. Tozzi di Angelo žádají o odprodej výše 
uvedeného pozemku za účelem zřízení ovocného sadu. KM Č po 
projednání nesouhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku (s výjim- 
kou části p. č. 1309 o výměře 469 m2 na umístění vodních nádrží pro 
zahrádkářské osady) z důvodu plánovaného zřízení klidové zóny – 
rozšíření Lesíka. Tento záměr je součástí nového ÚP, který byl veřejně 
projednáván 15. 7. 2010. Občané i KMČ o vytvoření klidové zóny a 
scelení ploch nad zahrádkářskou osadou usilují nejméně 10 roků. 
Úpravu Lesíka a okolí považujeme za minimální kompenzaci za špatné 
životní prostředí díky zástavbě Horního Lánu,  Pod Vlachovým a dál- 
nice.  Hlasováno : 0 – 7 – 0 
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4. Č. j. MAJ-EM/126/2003 – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku 
statutárního města Olomouce. Jedná se o části parcel č. 1296/1 ostatní 
plocha o výměře 260 m2 , 1302/1 lesní pozemek o výměře 7 m2 a parc. č. 
1291/2 ostatní plocha o výměře 188 m2 vše v k. ú Slavonín, které se 
nachází při ul. Hakenova. Šetřením na místě bylo zjištěno, že paní Ing. 
Kiliánová proti původní nájemní smlouvě užívá ve skutečnosti výše 
uvedené části parcel, jejichž celková výměra je o 55 m2 větší proti původní 
smlouvě. Požádala proto o změnu předmětu a účelu nájmu. KM Č souhlasí.   
Hlasováno : 7 – 0 – 0 

 
5. Č. j. SMOl/OPK/79/868/2011/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje        

fa VARIO VILA, s.r.o. Uničov zvláštní užívání MK v ulici Kyselovská 
vedle č. 66  ve Slavoníně a to chodník  za účelem výstavby bytového domu 
– nové fasády (podchodné lešení) v době od 12. 4. do 30. 5. 2011. Celkový 
rozsah záboru je 40,8 m2. Chodník bude uveden do původního stavu               
do 30. 5. 2011.  KMČ bere na vědomí. 

 
6. Č. j. SMOl/ŽP/55/2598/2011/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povolují fa WALTR 
Stroje, s.r.o. Přáslavice v ul. Zolova 7 na p. č. 1116/1 v k. ú Slavonín 
v době od 28. 3. 2011 do 6. 4. 2011 výkopové práce z důvodu havárie 
vodovodního řadu a to na celkové ploše 7 m2. KM Č bere na vědomí. 

 
7. Č. j. SMOl/ŽP/55/2748/2011/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povolují Ing. 
Macháčkovi, Olomouc, v ul. Josefa Beka na p. č. 776/1 v k. ú Slavonín 
v době od 28. 3. 2011 do 30. 3. 2011 výkopové práce z důvodu vybudování 
tlakoví kanalizace k RD a to na celkové ploše 37,5 m2. KM Č bere na 
vědomí. 

 
8. Zpráva z jednání o toku Nemilanka z 24. 3. 2011 v Nemilanech o časovém 

harmonogramu prací a dalšího možného vývoje, jejíž součástí je Technická 
zpráva a Situace záměru zkapacitnění toku, etapizace, lokalizace zatrubnění 
a jednotlivých předmětů zásahu. KM Č bere na vědomí. 

 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 31. května 2011 v 17,00 h. 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.  Jednání je veřejné. 
 
 
                                                    Za KMČ : Danuše Boková 
                                                                                           předsedkyně 
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