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Zápis č. 4 
 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 30. 8. 2011. 
 
 
Přítomni : Boková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Petřík, Bc.Škarabela,  
                  Šimoníková  
 
Omluveni : Dobrovský, Šebestík 
 
Hosté :  MPO p. Jurtík a p. Šoupal, p. Mgr. Němec z ul. Hakenova 
 
Mgr. Němec informoval členy KMČ s odpovědí stavebního úřadu ve věci 
změny záměru využití objektu „kruhová cihelna“ , kde by nově měly být 
vybudovány kanceláře, sídlo firmy a tiskárna. Dále by mělo být vybudováno 
parkoviště pro 6 automobilů. KM Č bere na vědomí. 
 
Požadavky na MPO: provádět kontrolu stání vozidel na chodnících a na trávě a 
vozidel, které projíždí zákazem vjezdu na stavbě přechodu u školy. 
 
Jednání: 
1. Č. j. SMOl/Maj/22/4509/2007/Le/Výs – Žádost o sdělení stanoviska 

k pronájmu, prodeji majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení 
věcného břemene a to část parc. č. 295/1 orná půda o výměře 129 m2, část 
parc. č. 295/1 orní půda o výměře 17 m2, část parc. 295/5 ost. pl. o výměře 
34 m2 a část parc. č. 1231/6 ost. pl. o výměře 18 m2 vše v k. ú. Slavonín, 
které se nachází při ul. Kyselovská. Manželé Bačovi žádají o odprodej, 
popř. pronájem výše uvedených pozemků za účelem parkování vozidel.  
KM Č nesouhlasí s prodejem ale souhlasí s pronájmem parc. č. 295/1 – 
129 m2, parc. č. 295/5 -  souhlasí s pronájmem celé parcely, a parc. č. 
295/1 – 17 m2 souhlasí s pronájmem. KMČ nesouhlasí s pronájmem ani 
prodejem části parc. č. 1231/6 – 18 m2 z důvodu, že se jedná o část 
parc. , která náleží ke komunikaci. Hlasováno : 8 – 0 – 0 

 
2. Č. j. SMOl/Maj/22/4018/2011/Čí – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku statutárního města Olomouce a to část pozemku parc. č. 518/1 
zahrada o výměře  641m2, a parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2 vše 
v k. ú. Slavonín, které se nachází při ul. Hraniční. Pan Pařízek žádá o 
pronájem výše uvedených pozemků  za účelem zřízení a užívání zahrady. 
KM Č s pronájmem souhlasí.  Hlasováno : 8 – 0 – 0 
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3. Č. j. SMOl/OPK/79/2552/2011/Nan – Rozhodnutí, kterým se dodatečně 
povoluje  MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ Olomouc zvláštní užívání MK 
v ulici Jižní 109 ve Slavoníně a to chodník – dlažba za účelem opravy 
havárie vodovodního řadu v době od 27. 6. 2011do 6. 7. 2011. Celkový 
rozsah záboru je 2,5 m2. Chodník bude uveden do původního stavu do 6. 7.  
2011.  KM Č bere na vědomí. 

 
4. Č. j. SMOl/OPK/79/3046/2011/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje 

společnosti Dopravní značení Svoboda Olomouc s.r.o  zvláštní užívání 
silnice II/570 v ulici Zolova mezi č. o. 29 C a č. o. 29 ve Slavoníně a to 
vozovka  za účelem vybudování přípojky inženýrských sítí v době od 11. 8. 
do 12. 8. 2011. Celkový rozsah záboru je 65 m2. Vozovka bude uvedena do 
původního stavu  do 12. 8. 2011. KM Č bere na vědomí. 

 
5. Primátor SmOl svolává 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

na středu 7. 9. 2011 od 9.00 hod do ul. Hynaisova 10, velký zasedací sál. 
Program je na pozvánce. KM Č bere na vědomí. 

 
6. Členové KMČ byli informováni o záměru vybudovat přístřešek – čekárna 

MHD na ul. Kyselovská. KM Č bere na vědomí. 
 
7. MmOl – odbor investic, pí Hanzlíková – Oznámení doby uzavírek na ul. 

Zolova v souvislosti s budováním přechodu u školy. 
Od 5. 9. (od 7.00) do 6. 9. 2011 částečná uzavírka resp. omezení 
provozu (omezení rychlosti, zúžení jednoho jízdního pruhu) 
Od 7. 9. (od 7.00) do 5. 11. 2011 úplná uzavírka s výjimkou autobusů 
(pouze 10. 9. 2011 budou autobusy kvůli překopu ul. Jižní, vedeny 
objížďkou) 
Od 1. 10. (od 7.00) do 5. 11. 2011 úplná uzavírka (autobusy nebudou 
projíždět stavbou). KMČ bere na vědomí. 

 
8. TSMO/4648/2011 – Plán prací pro KMČ na 9/2011. Podzimní sběrová 

sobota ve Slavoníně bude 29. 10. 2011. Ve státní svátek 28. 9. 2011 bude 
probíhat svoz odpadů, ale sběrový dvůr na Chelčického ul. a sběrový dvůr 
pro podnikatele budou v tento den uzavřeny. Po dobu výstavby sběrového 
dvora v Neředíně je rozšířený provoz sběrového dvoru v Hodolanech 
Chelčického ul. od pondělí do soboty od 8.00 – 20.00 hod.                   
KM Č bere na vědomí. 

 
9. Č. j. SmOl/118599/2011/Ol/Zac - Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 

2012. KMČ projednala návrh požadavků na investice na rok 2012. Členové 
KM Č s pořadím návrhu souhlasí.  Hlasováno: 8 – 0 – 0 
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10. Č. j. SmOl/Maj22/4129/2011/Br – Plán údržby na rok 2012. Členové 
KM Č souhlasím s požadavky na údržbu pro rok 2012.   

        Hlasováno:  8 – 0 – 0  
11. Členové KMČ byli seznámeni se Studií „Převedení dešťových vod 

z komunikací lokalit Horní Lán – obchodní centrum Haná a lokality Pod 
Vlachovým v městské části Slavonín“ ze dne 10. 8. 2011. KM Č po 
projednání  bere na vědomí. 

 
12. Dne 8. 9. 2011 od 14.00 hod proběhne setkání jubilantů za rok 2011 na ul. 

Kyselovská 74, kteří byli osobně zváni. 
 
13. Připomínky pí Kührové k provozu sportovního areálu byly předběžně 

projednány s členem KMČ panem Dobrovským s tím, že zástupci vedení 
Sokola Slavonín se zúčastní zasedání KMČ 27. 9. 2011 k projednání. 

 
14. Na příští jednání KMČ byl pozván ředitel Lesů Olomouc Ing. Šimek 

k projednání záměru vybudování klidové a rekreační zóny Lesí a okolí. 
 
15. Na příští jednání KMČ byl pozván patron KMČ náměstek JUDr. Martin 

Major s tím, že předsedkyně týden před konáním komise telefonicky ověří, 
zda se bude moci dostavit. 

 
16. Na příští jednání komise se dostaví zástupci TJ Sokol Slavonín MUDr. 

Žižka a pan Kyjevský k problémům týkající se provozu areálu. 
 
Požadavek:  pí Fišrová vznesla požadavek na urychlenou opravu ul. 
Durychova, která je v dezolátním stavu v souvislosti s probíhající výstavbou. 
KM Č se k požadavku připojuje. 
 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 27. září  2011 v 17,00 h. 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.  Jednání je veřejné. 
 
 
 
Zapsala: Šimoníková                                              Za KMČ : Danuše Boková 
                                                                                           předsedkyně 
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