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Zápis č. 6 

 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 25.10. 2011. 
 

 

 
Přítomni:  Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, 
                 Kührová, Petřík, Šebestík, Bc. Škarabela  
 

Hosté : SMOL – OVVI Mgr. Puhač, MPO p. Jurtík, Vedení TJ Sokol Slavonín,  
             pan Miloslav Kyjevský, MUDr. Žižka, občan pan Miroslav Smejkal. 
 
pí Šimoníková  přivítala přítomné a hosty. K zápisu č. 5 nebyly vzneseny žádné 
připomínky.  
Pan Mgr. Puhač rovněž přivítal všechny přítomné, omluvil svou nepřítomnost na 
minulém zasedání KMČ a dále hovořil o změnách v KMČ. 
 
 
 
� Pan Smejkal vznesl připomínku k rekonstrukci křižovatky silnice č. II/570 ul. 

Zolova, Jižní a MK ul. Jižní a k zatrubněné části Nemilanky, kde není 
dodržen sklon toku a může dojít k opětovnému zanešení. Současně uvedl, že 
tento stav nafotil a pořídil dokumentaci. Požádal členy KMČ o prověření 
MmOl – odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací 
o sjednání nápravy. Přítomný pracovník SMOl – OVVI Mgr. Puhač nabídl 
pomoc při řešení a jednání s odpovědnými pracovníky. KM Č pověřuje 
člena pana L.Petříka za účasti pana M. Smejkala k řešení uvedené 
problematiky. 

 
� Účastníci TJ Sokol Slavonín seznámili členy KMČ s celkovým provozem 

sportovního areálu s tím, že připomínky uvedené v zápise č. 4 z 30. 8. 2011 
jsou konkrétní a oprávněné a budou postupně řešeny ke sjednání nápravy. 
Současně vedení TJ Sokola Slavonín nabídlo zlepšení spolupráce a bylo 
dohodnuto, že KMČ bude informována. 

 
Požadavky na MPO: 
 
- řešit neutěšenou situaci před domem „VODÁK“ na ul. Kyselovské, skládka 

oken, rámů, skla 
-    kontrolovat a projíždět ul. Dykova a ul. Na Stráni 
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Jednání:  
1. Č. j. SMOl/Maj/22/5263/Pr – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku 

statutárního města Olomouce: 
parc.č. 909 trvalý travní porost o výměře 3 436 m 2 

parc.č. 910/1 ovocný sad o výměře 7 289 m 2, 
parc.č. 910/4 ostatní plocha o výměře 3 868 m 2, 
parc.č. 910/5 ostatní plocha o výměře 676 m 2, 

parc.č. 910/6 ovocný sad o výměře 4 294 m 2, 

parc.č. 910/7 ovocný sad o výměře 8 336 m 2 vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc. 
  

      Zemědělské družstvo Slavonín žádá o prodej předmětných pozemků za    
      účelem provozování zemědělské výroby. Ve své žádosti uvádí, že uvedené  
      pozemky má od města Olomouce pronajaty a na nich zajišťuje zemědělskou    

        výrobu. KMČ po projednání nesouhlasí s prodejem. Hlasováno: Pro 2 –  
     proti 6 – zdržel se 1 - 
  
2. Č. j. SMOl/22/5303/2011/Pr – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku statutárního města Olomouc: 
 
     části pozemku parc. č. 474/4 zahrada o výměře 187 m 2 v k. ú. Slavonín, obec 
     Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ulici Brněnská. pí Zatloukalová 
     žádá o pronájem předmětné části pozemku za účelem užívání zeleninové 
     zahrádky. Na předmětné části pozemku se nachází dvě dřevěné boudy na  
     nářadí, kompost a ovocné stromy, které přebírá do vlastnictví pí Zatloukalová 
     Dále Vás žádáme o obecné vyjádření k možným pronájmům pozemků a  
     to:parc.č. 474/4 zahrada o výměře 660 m 2 a parc. č. 474/1 zahrada o výměře  
     586 m 2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, (např. z důvodu změny subjektu  
     na straně nájemce) za účelem užívání pozemku jako zeleninové zahrádky, 
     zahrady, k rekreaci, a to tak, aby doba platnosti Vašeho vyjádření trvala do 
     31. 12. 2012. KMČ po seznámení a projednání vrací k doplnění a 
     vysvětlení k uváděnému datumu. Hlasováno: 9 – 0 – 0  
3. SmOl-OVVI – KMČ obdržela žádost o vyvěšení a vyhlášení rozhlasem o 

přepravním průzkumu v zóně 71 Olomouc ve dnech 18. 10. a 22. 10. 2011 
dopravci Veolia Transport Morava, VOJTILA TRANS, FTL – First 
Transport Lines a Dopravní podnik města Olomouce. Nástup bude pouze 
předními dveřmi. KMČ bere na vědomí. 

4. Č. j. SMOl/ŽP/585/7858/2011/Jar – Dohoda o povolení  zvláštního užívání 
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje společnosti 
Michlovský – stavební s.r.o. Zlín užívat plochu v ul. Kyselovská p.č. 1231/6 
v termínu od 12. 10. do 15. 10. 2011 za účelem výkopové práce – pokládka 
kabelu NNk, celková plocha, délka 13m 2, výkop- délka 13, šířka 0,35 
(0,5m) celkem 4,55 m 2. KMČ bere na vědomí. 
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5. Č. j. SMOl/OPK/79/3783/2011/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje firmě 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Olomouc zvláštní užívání MK v ul. 
Machátova 21 ve Slavoníně a to chodník, ruční i strojní výkop – havárie 
vodovodního řadu v době od 13. 9. do 22. 9. 2011, výkop 2,25 m 2, skládka 
1 m 2. Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do 22.9. 
2011. KM Č bere na vědomí. 

6. Č.j. SMOl/79/OPK/3903/2011/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje 
společnosti Michlovský – stavební s.r.o. Zlín užívání MK v ul. Kyselovská 
od č.o 60 po č.o 68 ve Slavoníně a to chodník, ruční i strojní výkop od 5. 10. 
do 31. 10. 2011, výkop 15,75 m 2, skládka 29,25 m 2 za účelem pokládky 
kabelů NN. Komunikace bude uvedena do původního stavu do 31. 10. 2011. 
KM Č  bere na vědomí. 

7. SMOl-OVVI-Mgr.V.Puhač – KMČ obdržela informaci o omezení svozu 
bioodpadu v zimním období, prosinec 2011 – březen 2012. Pravidelný svoz 
biodpadu bude v zimním období omezen na interval 1 x měsíčně. Poslední 
svoz ve 14-denním intervalu v listopadu bude (liché pondělí) 21. 11. 
2011. V měsíci prosinci – 19. 12. 2011, lednu 16. 1. 2012, únoru 13. 2. 
2012, v březnu 12. 3. 2012. K opětovnému zahájení pravidelného 
čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu od 12.dubna 2012. 
Občané budou informování prostřednictvím vyvěšení ve vitrinách a 
vyhlášením místním rozhlasem. KM Č po projednání bere na vědomí.  

8. KMČ obdržela oznámení, že ve dnech 24. a 25. 10. 2011 provedou 
pracovníci společnosti INSTA CZ s.r.o. plánované odečty vodoměrů v m.č. 
Slavonín. Odečty budou probíhat od 7,30 do 15, 30 hodin. Občané budou 
informování místním rozhlasem.  

9.  SMOl – OVVI – Bc.J.Pešata – sdělení – využívání E-mailové schránky pro 
KMČ. 

10. KMČ byla emailem přeposlána stížnost původně adresována odboru 
dopravy SMOl od L. Tesaříka z ul. Machátova ve Slavoníně, na nešťastně 
umístěný zpomalovací práh v Machátově ul. Jeho posláním bylo docílit 
dodržení rychlosti 30 km/h. Mnoho řidičů omezenou rychlost nedodržuje, 
dle jeho názoru práh nepřináší užitek, ale pouze škody. L. Tesařík žádá 
odbor dopravy o jeho demontáž, a umístění dopravní značky zákaz vjezdu 
mimo dopravní obsluhy. KM Č po projednání bere na vědomí a 
doporučuje řešit situaci po skončení úplné uzavírky křižovatky u školy 
v souvislosti s budováním přechodu u školy, parkoviště a chodníku. 

11. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje upozorňuje na nebezpečí 
v topné sezóně. Dnem 1. 1. 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 
Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 
spotřebičů paliv. KM Č bere na vědomí. 

12. Jednání na SMOl s náměstkem primátora JUDr.M.Majorem se dne 14. 11. 
2011  zúčastní pí Šimoníková a Bc. Škarabela, Petřík.  
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Požadavky KMČ : 
 
 
- zprovoznit veřejné osvětlení na ul. Kyselovská před domem č. 96 
- opravit výtluky na ul. Na Stráni směrem ke hřbitovu 
 
 
 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 29. listopadu 2011 v 17.00 h. 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74. Jednání je veřejné. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Šimoníková.                                  Za KMČ: Bohuslava Šimoníková 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 


