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Zápis č. 12 

 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 24. 4. 2012 
 

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

Hosté : zástupce MPO p. Skoupil, Jurtík, Policie ČR pí Holková 
             Česká pošta s.p. Ladova ul. Olomouc p. Ing. A. Skyva  
             občan p. J. Ettel   
  
Probírala se situace ohledně případného přesunu pošty 18 Slavonín do OC Haná 
s manažerem obvodu Ing.A.Skyvou a bylo dohodnuto, že dostupnost do OC 
Haná není reálná z důvodu zajištění dopravy. Bylo konstatováno, že vytíženost 
pošty je dostatečná, občané jsou spokojeni s poštovními službami a nejsou 
důvody k případnému přesunu. 
KM Č nesouhlasí s přesunutím pošty  Olomouc 18 (Slavonín) do OC Haná.  
 
p.Ettel vznesl připomínku, že v současné době se provádí oprava – předláždění 
chodníku ve svahu Kyselovská 120 a u domu č. 88. Uvedl, že mu má být 
znemožněn příjezd ke své nemovitosti. Po projednání bylo dohodnuto, že  tento 
problém bude řešen na místě samém s odborem dopravy za jeho účasti dne 25. 
4. 2012.  
 
Požadavky na  Policii ČR a MPO:  
                  
� častěji provádět kontrolu pobíhajících pejsků bez náhubku 
� trvale kontrolovat a sledovat černé skládky 
� prošetřit vznik černé skládky v areálu ZD vedle silážních jam č.j. KRPM 

58719/Př/2011 1400522 
� dořešit ořezání plevele podél plotu u domu „VODÁK“ 
� upozornit majitele domu č. 5a p. J. Novák – Zámečnictví – parkování          

vozidel na  chodníku a na trávě  
 
1. Jednání:     
 
pí Šimoníková  přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 5. jednacího 
řádu KMČ je komise v počtu 7  přítomných členů usnášeníschopná.  
Přednesený program byl bez připomínek přijat. (7 pro /0 proti/ 0 se zdrželo) 
 



 2 

2. Provedena kontrola  usnesení zápisu č. 11.  a bylo konstatováno, že 
k doplnění zápisu nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy. 
Současně proběhla kontrola předchozích usnesení a bylo shledáno, že 
dochází postupně k plnění. 

 
Členové komise byli pí Šimoníkovou seznámeni o průběhu jednání s ved.      
odboru ŽP p. RNDr., Csc Loykou,  jednáním s ved. odd. Ing. Kličkovou na 
majetkoprávním odboru, na odboru dopravy společně s ing. Vlachem 1. nám. 
primátora, OVVI s p. Mgr. Puhačem, s vedoucí oddělení životního prostředí Ing. 
J.Štěpánkovou, SPOZ pí Romanovskou a s ing. architektem DSGEO p. P. 
Doleželem za účasti pí Fišrové, p.Hausnera p. Petříka. 
 
3. Č. j. SMOl/22/654/2012/Čí – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku 

statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na majetku 
statutárního města Olomouce. 

 
část parc. č. 1081/56 orná půda o výměře 313 m2 v k. ú. Slavonín            
pro účely: Předmětná část pozemku se nachází v lokalitě Pod Vlachovým. Jedná 
se o neudržovanou travnatou plochu mezi komunikací Nová Ulice – Hněvotín a 
rychlostní komunikací R 46 v lokalitě Pod Vlachovým. Společnost Dial 
Telecom, a.s. žádá o prodej předmětné části pozemku  za účelem umístění 
dieselgenerátoru v oceloplechovém kontejneru (o rozměrech 3m x 4m). 
Dieselgenerátor bude zajišťovat dodávku elektrické energie pro aktivní prvky 
telekomunikační sítě, umístěné v telekomunikačním kontejneru, který bude 
umístěn na navazujícím pozemku parc. č. 1081/30 orná půda v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc. Dále společnost Dial Telecom, a. s. žádá o zřízení věcného 
břemene obsahující právo chůze a jízdy na pozemku parc. č. 1081/56 orná 
půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce ve prospěch společnosti Dial Telecom, a.s.  Pro úplnost dodáváme, 
že ve prospěch pozemku parc. č. 1081/30 orná půda v k.ú. Slavonín, obec 
Olomouc, kterého je společnost Dial Telecom, a.s. spoluvlastníkem, je dle 
výpisu z katastru nemovitostí zřízeno věcné břemeno obsahující právo chůze a 
jízdy přes pozemek parc. č. 1081/58 orná půda ve vlastnictví pí Vlasty Páťalové.     
KM Č po projednání souhlasí s prodejem předmětné části pozemku za 
účelem umístění dieselgenerátoru v oceloplechovém kontejneru (o 
rozměrech 3 x 4 m ) a se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti 
Dial Telecom, a.s. 
Hlasováno: ( 7 pro / 0 proti / 0/ se zdrželo )  
 
4. členové KMČ byli seznámeni s obsahem zápisu č. 2. z výrobního  výboru 

AKCE: „Nemilanka, zkapacitnění v km 5,2 – 5, 4 k. ú. Slavonín ze dne 8. 3. 
2012 na MmOl – odboru ŽP.  Během VV bylo dohodnuto rozdělení projektu 
na 4 objekty: 
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� SO.01 – Sjezd z ulice Zolova (řešen na úseku pozemních komunikací) 
� SO.02 Vtokový objekt s česlovou stěnou a zkapacitnění zatrubněné části – 

km 5,194-5,166 
� SO.03 – Sedimentační nádrž – km 5,312-5,328 
� SO.04 – Čistění a zkapacitnění samotného toku – km 5,166-5,368 
Podrobnější informace o průběhu a bodech jednání podal člen komise p.M. 
Dobrovský. Současně uvedl, že Povodí Moravy, středisko Přerov zadala 
výběrové řízení na zhotovitele. 
KM Č po seznámení bere na vědomí.      

 
5. Statutární město Olomouc – primátor – Pozvánka na 11. veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Olomouce, které se koná dne 25. dubna 2012 od 9.00 
hod na MmOl, Hynaisova 10 ve velkém zasedacím sále. 

KM Č bere na vědomí.  
 
6. KMČ  opětovně projednala vykácení stromu  - škumpy nacházející se před 

domem č. 75 a nevhodných stromků sousedících před domem č. 77. 
Současně žádáme SmOl- odbor ŽP – odd. péče o zeleň o náhradní výsadbu 
stejných stromků na ulici Kyselovská.  

KM Č souhlasí. Hlasováno: ( 7 pro /0 proti /0 se zdrželo ) 
    
7. KMČ oznamuje konání Sběrové soboty – JARO 2012, která se uskuteční 

v sobotu 2 června 2012 – roh ulic Hakenova a Kyselovská (cihelna), Zolova 
(obchod). Občasné budou informování veřejným rozhlasem. 

KM Č bere na vědomí.   
  
8. ČEZ – Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v naší městské části 

Olomouc – Slavonín a to v ul. Hakenova. U Zahrádek, Kyselovská, 
K Lesíku, Dykova a to v úterý dne 17. dubna 2012. Občané byli informování 
místním rozhlasem.   

KM Č bere na vědomí.  
     
9. KM Č bere na vědomí následující rozhodnutí stavebního odboru a odboru 

životního prostředí Magistrátu města Olomouce: 
SMOl/OPK/79/1169/2012/Ja, SMOl/OPK/79/1171/2012/Nan –  za účelem 
zvláštního užívání od 10. 4. 2012 do 20. 4. 2012 realizace stavby „Olomouc, 
Dykova, Soušek 3 RD – nové NNk“  a povolení zvláštního užívání veřejné 
zeleně, zábory a výkopové práce Slavonín, ul. Kyselovská, rekonstrukce 
NNk, ul. Machátova od 10. 4. 2012 – 13. 4. 2012 a ul. Kyselovská a u 
budovy bývalé cihelny od 20. 3. 2012 do 30. 3. 2012                           
SMOl/ŽP/55/1250/2012/Jar, společnosti SIGNABAU a.s. Přerov    
SMOl/ŽP/55/1249/2012/Jar, společnosti Michlovský – stavební s.r.o. Zlín. 
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10. Statutární město Olomouc, Městská policie – Pozvání na slavnostní večer u 
příležitosti „ 20. výročí založení Městské policie Olomouc“, který se koná 
v pátek 27. 4. 2012 v sále Moravské filharmonie Olomouc – Reduta 
Olomouc. 

KM Č bere na vědomí.     
 
11. TSMO č.j.1624/2012 – informace o službách zajišťovaných TSMO a přehled 

základních činností a kontaktních spojení vedení společnosti a vedoucích 
pracovníků jednotlivých provozoven pro potřeby KMČ. 
KM Č bere na vědomí.   

 
12. Email - Martin Čada. student Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně prosí  

o vyplnění dotazníku ohledně problematiky KMČ ve městě Olomouci             
      z důvodu vypracování diplomové práce na téma Finanční řízení statutárního 
      města, jejíž součástí je i problematika vztahu města a městských částí. 
KM Č bere na vědomí.            
 
13. Email – OVVI – Mgr. Puhač nabídka nábytku z budov určených k prodeji. 
KM Č po projednání bere na vědomí. 
     
14. Email – OVVI – Mgr. Puhač - Dlážděné komunikace – objednávka TSMO, 

a.s.  – květen 2012.  
KM Č bere na vědomí  
 

Požadavky KMČ:       
� na základě opakujících se požadavků občanů požadujeme zajištění dopravní 

obslužnosti do OC Haná. KMČ vyvolá jednání u 1. nám. primátora Ing. 
Vlacha 

� ul. Jižní – u zastávky MHD směrem do města ořezat keře jalovce, které 
zasahují již do přístřešku MHD 

� zajistit odplevelení chodníku u bývalého nákupního střediska U.N.R.A. 
� zakoupení a umístění l ks lavičky do dvorního traktu budovy MmOl 

Kyselovská 74 ( detašované pracoviště ) 
 
pí Šimoníková poděkovala všem přítomným za účast a připoměla, že  další 
jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 29. května 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 
 
 


