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Zápis č. 1 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 31. 5. 2011. 
 
Přítomni : Boková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Petřík, 
                  Šimoníková, Bc. Škarabela 
 
Omluven :  Šebestík 
 
Hosté : MPO: p. Skoupil a p. Jurtík, Večerník p. Skřivánek 
  
Předsedkyně přivítala přítomné členy KMČ. K zápisu č. 48 nebyly žádné 
připomínky. 
 
Jednání : 
 
1. Členové KMČ byli seznámeni se Statutem komisí městských částí a 

jednacím řádem, s územním vymezením hranic KMČ ulicemi podle 
seznamu a s daty jednání KMČ a s kontakty na členy KMČ. Patronem 
KMČ Slavonín je náměstek primátora JUDr. Major. 

  
2. Č.j. SMOl/MAJ/22/2066/2011/Pr – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o pozemek  parc. č. 776/36 
orná půda o výměře 6 900 m2 v k. ú Slavonín, který je součástí honu  
v lokalitě Na lukách. Na předmětný pozemek mělo uzavřeno smlouvu o 
nájmu č. MAJ-EM-NS/40/2007/Plh Zemědělské družstvo Slavonín za 
účelem zemědělské výroby, která byla uzavřena do 30. 9. 2008. Protože ZD 
pozemek i nadále užívá , žádá o uzavření nové smlouvy o nájmu. KM Č  
souhlasí s tím, že bude zpětně doplacen pronájem od 1. 10. 2008 až po 
uzavření nové smlouvy.  Hlasováno : 9 – 0 – 0 

 
3. Č.j. SMOl/Maj/22/2115/2011/Br – Žádost o souhlas se zrušením studny 

v souvislosti s přípravou stavebního povolení  pro stavbu „Jižní – Zolova – 
chodník, přechod, parkoviště. Studna je na pozemku parc. č. 1115 v k. ú. 
Slavonín. Vzhledem k tomu, že na pozemku bude parkoviště, nebude 
možné zabezpečit stávající studnu (ochránit podzemní vody před případnou 
kontaminací povrchovými vodami z parkoviště a přilehlé komunikace), je 
nutno požádat vodoprávní úřad o povolení ke zrušení stavby tohoto 
vodního díla. KM Č souhlasí se zrušením studny. Hlasováno : 9 – 0 – 0. 

 
4. Č.j. SMOl/OPK/79/1161/2011/Nan – Rozhodnutí, kterým se dodatečně 

povoluje fa MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Olomouc zvláštní užívání 
MK v ulici Jižní 77 ve Slavoníně a to chodník - dlažba  za účelem havárie 
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vodovodního řadu v době od 4. 4. 2011 do 13. 4. 2011. Jedná se o výkop 2 
x 1 m a skládku 1 x 1 m, celkem 3 m2 . Komunikace bude uvedena do 
původního stavu 13. 4. 2011. Za průběh zvláštního užívání odpovídá 
WALTR Stroje, s.r.o. Přáslavice. KM Č bere na vědomí. 

 
5. Č.j. SMOl/OPK/79/1159/2011/Nan – Rozhodnutí, kterým se dodatečně 

povoluje fa MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Olomouc zvláštní užívání 
MK v ulici Machátova 31  ve Slavoníně a to chodník - dlažba  za účelem 
havárie vodovodního řadu v době od 6. 4. 2011 do 15. 4. 2011. Jedná se o 
výkop 3 x 1,5 m a skládku 2 x 1 m, celkem 6,5 m2 . Komunikace bude 
uvedena do původního stavu 15. 4. 2011. Za průběh zvláštního užívání 
odpovídá WALTR Stroje, s.r.o. Přáslavice. KM Č bere na vědomí. 

 
6. Č.j. SMOl/OPK/79/1212/2011/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje paní 

Ludmile Hlavaté zvláštní užívání MK v ulici Hakenova 11 ve Slavoníně a 
to vozovka  za účelem odvozu suti 19. 4. 2011 v rozsahu 4 x 2 m, celkem    
8 m2 ( kontejner). Komunikace bude uvedena do původního stavu 19. 4. 
2011. Za průběh zvláštního užívání odpovídá žadatelka. KMČ bere na 
vědomí. 

 
7. Č. j. SMOl/ŽP/55/3938/2011/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje fa 
Elektromontáže BLESK, s.r.o. Olomouc zábor v ulici Na Stráni na 
pozemcích p. č. 420/7, 948/9, 952/2, 1133/1, 1221/1 v k. ú. Slavonín v době 
od 18. 5. 2011 do 20. 6. 2011za účelem vybudování VO v celkové délce 
645 m a šířce 0,6 m (celková plocha 387 m2 ). KM Č bere na vědomí. 

 
8. TSMO – Plán prací pro KMČ na 6/2011 dle přiloženého harmonogramu. 

Dále oznámení, že poslední mimořádná sběrová sobota na parkovišti u 
krematoria se koná 4. 6. 2011 od 8,00 do 13,00 h. KM Č bere na vědomí. 

 
9. Sdělení od Ing. Dreiseitl ohledně pozemků, na kterých navrhovala KMČ 

umístění nádob na tříděný odpad. Parcela č. 269 – uzavřena nájemní a 
budoucí kupní smlouva za účelem výstavby RD, část pozemku p. č. 293/1 
je uzavřena NS za účelem zřízení a užívání zeleninové zahrádky a zázemí 
domu, část tohoto pozemku je v současné době předmětem řízení o 
odprodeji pozemku. Na pozemek p. č. 295/1 je uzavřena NS za účelem 
rozšíření zázemí RD. Jedině pozemek p. č. 295/5 není pronajatý. Bylo 
rozhodnuto, že členové KMČ Petřík, Fišrová a Kührová si domluví 
schůzku s Ing. Dreisetlem (karel.dreiseitl@olomouc.eu tel: 588488332, 
602475875), na které dořeší otázku umístění nádob na tříděný odpad 
na ul. Kyselovská. Na ul. Kyselovská č. 74 bude umístěna 1 nádoba na 
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plasty (žlutá) za vraty uvnitř objektu. Ostatní nádoby budou po nalezení 
vhodného místa na toto přesunuty, protože na chodníku nemohou stát. 

 
10. Odbor ochrany MmOl (Ing. Faltys) zabezpečuje zpracování krizové a 

havarijní dokumentace pro  Hasičský sbor Ol. kraje. Žádost o sdělení 
kontaktů i na zástupce předs. KMČ resp. jiného člena KMČ, se kterým by 
v době nepřítomnosti předsedy bylo možno komunikovat. Za KMČ kromě 
předsedkyně Danuše Bokové bude nahlášen : Osvald Hausner 

 
11. Oznámení Českého statistického úřadu o došetřování neodevzdaných 

sčítacích formulářů Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Kdo neodevzdal 
vyplněné formuláře, může tak učinit odevzdáním sčítacímu komisaři při 
jeho návštěvě, elektronicky s využitím serveru www.scitani.cz do 5. 6. 
2011 nebo odesláním v úřední obálce s předtištěnou adresou P.O.Boxu 
ČSÚ do 31. 5. 2011. KM Č bere na vědomí. 

 
12. Sdělení ved. OVVI Mgr. Puhače o možnostech čerpání finančních 

prostředků pro KMČ 23 na rok 2011 :  
 

5139 – nákup materiálu  ……………….. 2 700,- Kč 
5161 – služby pošt ………………………    75,- Kč 
5162 – služby telekomunikací ………….   300,- Kč 
5169 – nákup ostatních služeb ………...65 000,- Kč 
5171 – opravy a udržování …………… 75 000,- Kč 
5175 – pohoštění ……………………….    900,- Kč 
C e l k e m                                             143 975,- Kč 
 
Kromě toho má k dispozici každá KMČ 300 000,-Kč na opravy komunikací 
v gesci odboru dopravy. 
 

13. Objednávka č. 29/11/KMČ/23 na opravu rozvodů místního rozhlasu pro fa 
TESEMO v ceně do 19 000,- Kč s provedením do 30. 5. 2011. 

 
14. Požadavky KMČ :  
 

•  u zastávky MHD Kyselovská směrem do města odvézt z pozemku hlínu, 
   písek a betonové kusy 
 
•  u bývalého obch. U.N.R.A. ul. Na Stráni je nepovolená skládka 
 
•  v ul. Za Kostelem u fy RUBIKO je rovněž nepovolená skládka 
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•  občané si stěžují, že na ul. Kyselovská je obtěžuje kouř z pálení různého 
 odpadu. KMČ žádá pracovnici detašovaného pracoviště, aby občany 
 požádala MR, aby se takového jednání nedopouštěli.  
 

 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 28. června 2011 v 17,00 h. 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.  Jednání je veřejné. 
 
 
 
                                                    Za KMČ : Danuše Boková 
                                                                                           předsedkyně 
 
 


