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Zápis č. 18  
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 30. 10. 2012 
 

Přítomni:     Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Petřík,  
                    Šebestík,     
                        
Omluveni:  Mgr. Škarabela, zástupce MPO p. Kovařík   
Hosté :        Policie ČR sl. Holková,         

 
Požadavky na MPO :  
  
� umístit radar ve směru z ul. Slavonínská na ul. Jižní před odbočkou na ul. 

Topolová a na ul. Zolova zejména u Kapličky k omezení rychlosti, kde ze 
všech stran není možno přejít kolem kapličky 

� provádět častější kontroly ve večerních hodinách v celé části Slavonína pro 
narušování nočního klidu a ulici K Lesíku  

� zvýšit dohled na místním hřbitově s blížícím se svátkem památky zesnulých 
� upozornit majitele domu přímo naproti hřbitovní bráně na úpravu okolí 

kolem stavby RD    
 

1. Jednání:           
pí Šimoníková  přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 5. jednacího 
řádu KMČ je komise v počtu 8  přítomných členů usnášeníschopná.     
Přednesený program byl bez připomínek přijat.  (8/ pro /0 proti/ 0 se zdrželo) 
 
2. Provedena kontrola  usnesení zápisu č. 17 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.  

3. Členové komise byli pí Šimoníkovou seznámeni o průběhu jednání  
s náměstkyní primátora pí Mgr. Evou Machovou, Ing. Kmoníčkovou,  
Šulcem – odd. dopravy, s  Ing. Čechem z TSMO, s vedoucí oddělení péče o 
zeleň pí Jitkou Štěpánkovou a s vedoucím odd. KMČ a DP OVVI Mgr. 
Puhačem.      

 
4. Č. j. SMOl/22/3936/2012/Sk – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku 

statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na majetku 
statutárního města Olomouce.     
-   části parcely  č. 1119/3 ostat. pl. o výměře 76 m2 v k. ú. Slavonín.   
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Předmětná část pozemku se nachází při ulici Poláčkova. Společnost 
TENZOVÁHY, s.r.o. žádá o prodej předmětné části pozemku za účelem 
rozšíření zázemí k navazujícím nemovitostem, a to budovy č.p. 345 (objekt 
k bydlení) s pozemkem parc. č. 446/1 zast. pl. a pozemku parc. č. 446/10 
zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, vše ve vlastnictví společnosti 
TENZOVÁHY, s.r.o.         
KM Č po projednání  n e s o u h l a s í  s prodejem části pozemku parc. č. 
1119/3 ostatní plocha o výměře 76 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
s tím, že jsou tu umístěny inženýrské sítě, povolena výstavba a není 
vybudován chodník do této nové ulice.     
Hlasováno: ( 8 pro  /0 proti / 0 se zdrželo )  

 
5.  Č. j. SMOl/22/4174/2012/Ji – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu,  
     prodeji majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného  
     břemene na majetku statutárního města Olomouce.     

-   část parcely  č. 776/1orná půda o výměře 3 600 m2 v k. ú. Slavonín,    
    obec Olomouc     
Předmětná část pozemku se nachází při ulici Jižní. Tělovýchovná jednota 
Sokol Slavonín žádá o pronájem části pozemku za účelem vybudování dvou 
fotbalových hřišť pro mládež o rozměrech 60 x 30 m. 
KM Č po projednání   n e s o u h l a s í s pronájmem části parcely č. 
776/1 orná půda o výměře 3 600 m2, protože  pozemek je zablokován pro 
stavbu DPS. Je vydáno stavební povolení a  připraven projekt. Současně      
se jedná o finančních prostředcích a  po schválení se začne stavět.  KMČ 
navrhuje vytipovat jiné pozemky v blízkosti areálu TJ Sokol Slavonín. 
Hlasováno: ( 7 pro /0 proti /1 se zdrželo )              
 

6. Č. j. SMOl/OPK/79/3767/2012/Ja – Rozhodnutí, kterým se povoluje 
společnosti Michlovský s.r.o. Zlín zvláštní užívání MK v ul. Machátova x 
Poláčkova (vozovka) ve Slavoníně z důvodu pokládky kabelů NNk, ruční i 
strojní výkop v době od 10. 10. 2012 do 19. 10. 2012. Rozsah zvláštního 
užívání 18 m2. 
KM Č bere na vědomí.  

 
7. Magistrát města Olomouce – ŽP-DOK/4293/2012/Sk - odbor životního 

prostředí – Protokol sepsaný dne 27. 9. 2012 o ústním jednání spojeném 
s místním šetřením, které bylo svoláno z důvodu prošetření podnětu manželů 
Maškových ohledně opakovaného znečišťování pozemků. 
KM Č požádala dobudování veřejné kanalizace v ul. Konrádova. Celkem 
4 RD v ul. Konrádova nejsou odkanalizovány.                                                                                                                    

     Dále upozornila, aby vlastníci RD č. 5 a č. 6 dořešili napojení na veřejný          
  vodovod v souvislosti s budoucí realizací kanalizace a konečných úprav  
  komunikace.         
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8. Statutární město Olomouc – odbor investic – Členové KMČ byli seznámeni  
     se zápisem z kontrolního dne 2. 10. 2012 stavby „Zrušení původní kanalizace 
     v m. č. Slavonín, Nemilany“. 
     Slavonín – Na ul. Jižní zazděno propojení stoky J s stokou J1. Zafoukaná část 
     stoky J mezi šachtami Š 49 – Š50b.  Při zafoukávání stoky nastal problém na  
     ul. Jižní, kde opět dochází k nátoku suspenze do nové jednotné stoky. Práce  
     byly okamžitě zastaveny a nová stoka byla čištěna tlakovým vozem za účasti  
     provozovatele kanalizace. 

KM Č bere na vědomí.    
       

9. TSMO/4542/2012 – plán prací na měsíc říjen 2012 – Harmonogram a plán 
     prací byl umístěn ve vývěsních skříňkách.     
     KM Č bere na vědomí.      
 
10. Statutární město Olomouc – primátor – Pozvánka na 14. veřejné zasedání                   

 Zastupitelstva města Olomouce, které se koná dne 17. října 2012 od 9.00 
      hod na MmOl, Hynaisova 10 ve velkém zasedacím sále.      
      KM Č bere na vědomí.        
  
11. Email – Ing. Vl. Tomančík – MmOl – odbor dopravy oznámil KMČ zahájení  
      stavebních prací na úpravě vozovky ul. Požárníků. Stavba se oficiálně 
      nazývá: „Požárníků – dopravní řešení“. Jde o dílčí úsek realizovaný  
      v návaznosti na postupné budování Moravské cyklotrasy a má za účel zajistit  
      zpomalení dopravy na této ulici s ohledem na to, že zde nejsou chodníky a je 
      užívána i chodci a zejména cyklisty. 
      KM Č bere na vědomí.   
  
12. Email – Ing. Vladimír Čech – TSMO – sdělení k vybudování přístřešku na  
      ul. Kyselovská směrem do města. 
      KM Č bere na vědomí.      
 
13. MmOl Sbor pro občanské záležitosti – Pozvání na Vzpomínkovou tryznu za  
      zemřelé, která se koná v sobotu dne 27. října 2012 ve 14.30 hod. v obřadní  
      síní krematoria v Olomouci. 
      KM Č bere na vědomí.  
 
14. KMČ byla seznámena s obsahem dopisu Klubu zastupitelů za ČSSD - 
      Zastupitelstvo města Olomouce v souvislosti s přípravou rozpočtu  
      Statutárního města Olomouce na rok 2013 který nabídl, že postoupené  
      požadavky KMČ MmOl  v oblasti investic podpoří.           
 
      KM Č po seznámení bere na vědomí.     
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 15. Email pí Ing. Jitky Kmoníčkové z odboru dopravy – oddělení oprav 
       komunikací - zpracování PD na chodník Kyselovská, a email J. Šulce -  
       seznam realizovaných a objednaných oprav chodníků a vozovek.  
 
       KM Č po projednání pověřuje člena komise p. V.Petříka k dalšímu  
       jednání s odborem dopravy, oddělením oprav komunikací a dořešením  
       reklamace skryté vady na stavbě chodníku kolem ZŠ na ul. Jižní.  
       Hlasováno: (8 pro /0 proti /0 se zdrželo)  
 
16. ČEZ – Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v naší městské části 
       Olomouc – Slavonín v ul. Jižní, Požárníků a to v pátek 16. listopadu 
       2012 v době od 8.00 hod do 15.00 hod. Občané budou informováni místním  
       rozhlasem a letáčky. 
       KM Č bere na vědomí.     
         

 
Požadavky KMČ : 

        
� opravit, nebo zesílit odtokové žlaby u podjezdu na ul. Janíčkova, při 

větším a silnějším dešti jsou vyplaveny garáže z přilehlých domů   
� odplevelit chodníky v celé městské části Slavonína 
� zajistit dopravu na Horní Lán a do Fakultní nemocnice 
� pokračuje požadavek na zřízení přechodu na ul. Schweitzerova na 

autobusové zastávce Jižní 
� opravit výtluky na ul. Durychova 
� přechod na ul. Jižní k ul. Topolové zajistit semafory    
� opravit výtluk na ul. Jižní č. 11 a u bytového domu č. 17 – 21 
� umístit koše a sáčky pro psy na ul. Dykova kolem Nemilanky až k cihelně a 

v celé městské části    
 
 
pí Šimoníková poděkovala všem přítomným za účast a připoměla, že další 
jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 27. listopadu 2012 od 17.00 hodin 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu KMČ 
veřejné.  
 
 
 
Zapsala: Šimoníková                                         Za KMČ: Bohuslava Šimoníková 
 
 
 
 
 


