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Zápis č. 11 

 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 27. 3. 2012 
 

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

Hosté : zástupce MPO p. Skoupil, Jurtík, Policie ČR pí Holková, 
             občané pí M. Hofmanová, MUDr. Novák 
 
 
Požadavky na MPO:  
           
�  požadavky na MPO ze zápisu č. 10  byly zajištěny      
�  častěji provádět kontrolu pobíhajících pejsků bez náhubku 
�  trvale kontrolovat a sledovat černé skládky 
 
1. Jednání:     
 
pí Šimoníková  přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 5. jednacího 
řádu KMČ je komise v počtu 9  přítomných členů usnášeníschopná.  
Přednesený program byl bez připomínek přijat. (9 pro /0 proti/ 0 se zdrželo)    
 
2. Provedena kontrola plnění usnesení zápisu č. 10 a bylo konstatováno, že 

k doplnění zápisu nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy.  
Pí Šimoníková, Fišrová a p.Petřík projednali 15. 3. 2012 majetkoprávní 
záležitosti s ved.oddělení pí Mgr. Kličkovou  v naší lokalitě. Dále bylo 
dohodnuto jednání před zasedáním KMČ dne 27. 3. 2012 ve 13.00 h za účasti 
Ing. Kličkové, Judr. Slezákové, Ing. P. Balady, ing. arch. Zavadila, ing. arch. 
Doležela z důvodu osazení krytého  přístřešku na zastávce MHD Kyselovská 
směrem do města na místě samém. Účast. Šimoníková, Fišrová, Petřík, 
Hausner. Ing. Petr Balada opakovaně nesouhlasí s výstavbou přístřešku 
zastávky Kyselovská sousedící s parc. č. 269 ostat. plocha a parc. č. 1231/6 
ostatní plocha, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc. Závěrem jednání bylo 
přislíbeno, že  SmOl – odbor majetkoprávní vydá souhlas s výstavbou 
přístřešku čekárny na nástupišti zastávky MHD „Kyselovská“ směrem do 
města. 
KM Č bere na vědomí a navrhuje, aby přístřešek sloužil a chránil 
cestující proti povětrnostním vlivům.  Pověřuje člena komise p. Petříka 
k dalšímu jednání s ing. architektem DSGEO- projekt P. Doleželem. 
Hlasováno: ( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 
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pí Šimoníková oznámila členům komise, že se uskuteční schůzka  s ved. odboru 
ŽP p.RNDr., Csc Loykou, dne 28. 3. 2012 v 10.00 hod v zasedací místnosti 
KMČ. Účast. Šimoníková, Fišrová, Petřík, Hausner. 
3.     
Č. j. SMOl/22/816/2012/Sk – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku 
statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na majetku 
statutárního města Olomouce. 
parc. č. 533/33 orná půda o výměře 2 035 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
parc. č. 533/68 orná půda o výměře    253 m2    v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. 
Předmětné pozemky jsou součástí honu v lokalitě Za Křenkovým poblíž ulice 
Jižní. Zemědělské družstvo Slavonín žádá o pronájem předmětných pozemků za 
účelem provozování zemědělské výroby.  
KM Č po projednání  majetkoprávních vztahů s pronájmem souhlasí.                                        
Hlasováno:  ( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )  
4.  
Č. j. SMOl/MAJ/22/1109/2011/Pr – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 
majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na 
majetku statutárního města Olomouce.  
část pozemku parc. č. 1296/1 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc. 
Předmětný pozemek se nachází při ulici Hakenova. Paní Alena Kosíková žádá o 
pronájem předmětné části pozemku za účelem užívání zeleninové zahrádky. Na 
předmětné části pozemku se nachází oplocení, které bude přebírat od stávajícího 
nájemce pana Tomáše Kvietoka do svého vlastnictví ke dni podpisu nové 
nájemní smlouvy. 
KM Č po seznámení a projednání s pronájmem souhlasí. 
Hlasováno: ( 9 pro /  0 proti / 0 se zdrželo )           
5.       
Č. j. SMOl/Maj/22/5356/2011/Ji – Žádost o sdělení stanoviska k darování 
majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na 
majetku statutárního města Olomouce. 
parc. č. 1106/24 ostatní plocha o výměře 83 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc   
Předmětný pozemek seč nachází při ul. Brněnská. Na části pozemku se nachází 
stavba komunikace, na zbývající části pozemku se nachází zeleň. ČR – 
Ředitelství silnic a dálnic ČR žádá o uzavření darovací smlouvy. 
KM Č po projednání souhlasí s uzavřením darovací smlouvy. 
Hlasováno: ( 9 pro / 0 proti 0 se zdrželo )    
6.      
Č. j. SMOl/Maj/ 22/1271/2010/Ji – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu a 
následnému prodeji majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení 
věcného břemene na majetku statutárního města Olomouce 
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pronájem části pozemku parc. č. 812/30 orná půda o výměře 1 790 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc  
 
následný prodej části pozemku parc. č. 812/30 orná půda o výměře 1 143 m2 v k. 
ú Slavonín, obec Olomouc 
Předmětný pozemek se nachází při ul. Topolová. Společnost STAFOS – REAL, 
s. r. o. žádá o pronájem části pozemku parc. č. 812/30 orná půda o výměře 1 790 
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a následný prodej části pozemku parc. č. 
812/30 orná půda o výměře 1 143 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za účelem 
výstavby bytového domu. 
KM Č po seznámení a projednání nesouhlasí s pronájmem části pozemku 
parc.č. 812/30 o výměře 1 790 m2 a následným prodejem části pozemku 
parc. č. 812/30 orná půda o výměře 1 143 m2 vše v k.ú. Slavonín, obec 
Olomouc za účelem výstavby bytového domu z důvodu jediné rekreační a 
oddechové zóny, která slouží k rekreačním aktivitám dětí a obyvatel ul. 
Topolové i Slavonína a okolí. 
Hlasováno: ( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )         
7.  
KMČ obdržela Harmonogram sběrových sobot – JARO 2012. Sběrová sobota se 
uskuteční dne 2. června 2012. Občané budou informování veřejným rozhlasem. 
KM Č bere na vědomí.      
 
8.     
Email od pí Žanety Ambrožové – podnět k řešení dopravní situace na ul. 
Zolova, přemíra zátěže a kamionové dopravy směrem na Nedvězí 
KM Č po seznámení a  projednání bere na vědomí a postoupí podnět 
odboru dopravy SmOl k vyjádření.      
9.  
KMČ stanovila termín slavnostního setkání jubilantů v měsíci červnu 2012.  
   
10.       
MmOl/OVVI – Mgr. Puhač – Česká pošta s.p. Ladova ul. – Ing. Aleš Skyva , 
manažer obvodu Olomouc – žádá  o schůzku ve věci pobočkové sítě pošt 
v Olomouci. Celá záležitost se dotýká městských částí Slavonín a Nemilany. 
Česká pošta s.p. uvažuje o otevření nové pobočky v OC Haná a navrhuje 
přesunout tyto dvě pobočky do OC Haná.  
KM Č po seznámení a projednání bere na vědomí a  nesouhlasí 
s přesunutím pošty 18 (Slavonín) do OC Haná.  Má za to, že pošta 18 
Slavonín vyhovuje poštovními službami i časově občanům.  
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Požadavky KMČ: 
 
� umístit odpadkové koše k parčíku ve Slavoníně u areálu bývalých Stavebnin 

na ul. Machátové, celoročně je nepořádek díky obalům od potravin a nápojů, 
které konzumují procházející od Mc Donalds a Tesca a pod.     

� za občany bydlících na ul. Topolová se pí Hofmanová  obrátila na KMČ 
s požadavkem umístění semaforu na přechodu na ul. Jižní – kde řidiči jej 
nerespektují a přechod se stává nebezpečným pro děti i dospělé 

� navrhuje za občany vybudování přechodu na ul. Schweitzerové u 
autobusových zastávek, kde dochází k velké migraci jak dětí tak i dospělých 

� označit komunikaci směrem k bývalé Hvězdárně dopravní značkou zákazu 
vjezdu s dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhu 

� zajistit opravu výtluků na ul. Durychova v celé délce  
� na ul. Požárníků vybudovat chodník v celé délce pro bezpečné procházení 
� zajistit prořezání keřů, které zasahují do komunikace na ul. Požárníků 
� zajistit opravu výtluků na ul. K Lesíku 
� zajistit stříhání keřů na ul. Klostermannova 
� na ul. Kyselovská zajistit stříhání keřů u bývalého nákupního střediska 

U.N.R.A, a u pomníku padlých 
� na ul. U Zahrádek směrem ke hřbitovu ostříhat keře 
� ul. Janíčkova ořezat keře mezi potokem a cestou, které zasahují do 

komunikace    
 
 
 
pí Šimoníková poděkovala všem přítomným za účast a připoměla, že  další 
jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 24. dubna 2012 od 17.00 hod 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu KMČ 
veřejné. 
 
 
Zapsala: Šimoníková                                 Za KMČ: Bohuslava Šimoníková  
 
 


