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Zápis č. 21  
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 29. 1. 2013 
 

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

Požadavky na Policii ČR a MPO: 
• provádět kontroly na ul. Jižní – Zolova, kde řidiči nedodržují rychlost a 

předjíždění 
• umístit radar  ve směru z ul. Slavonínské na ul. Jižní před odbočkou na ul. 

Topolová a na ul. Zolova zejména u Kapličky k omezení rychlosti 
• p. Skoupil informoval o pokračujícím jednání ve věci zajištění 

zprůjezdnění v ul. Dykova  
• provádět častější kontroly v ul. K Lesíku v důsledku krádeží 

v zahrádkářské kolonii   
        

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 zápisu č. 20 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.Č.j.SMOL/Maj/22/4513/2012/Ha – Žádost o sdělení stanoviska ke směně 
majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na 
majetku statutárního města Olomouce. 
- část pozemku parc. č. 1224 ostatní plocha o výměře 14 m2  k. ú. Slavonín, obec 
Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 
872/6 orná půda o výměře 14 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví 
manželů Ing. Petra a Ing. Evy Kabelkových.  
Předmětný pozemek se nachází při ulici U Zahrádek. Manželé Kabelkovi žádají 
o směnu za účelem vybudování oplocení a odstranění terénní vlny. Komise 
městské části č. 23 – Slavonín se dne 25. 9. 2012 již vyjadřovala k žádosti 
manželů Kabelkových o prodej části pozemku parc. č. 1224 odst. pl. O výměře 
35 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. Žadatelé nyní změnili svoji žádost a 
žádají o výše uvedenou směnu.   
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KM Č po projednání  n e s o u h l a s í se směnou části pozemku parc. č. 
1224 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, ale 
doporučuje  p r o d e j   14 m2  ve vlastnictví statutárního města Olomouce  
Hlasováno: (8 pro /0 proti / 1 se zdrželo)   

        
4. Č. j. SMOL/008654/2013/OKR/UPA/Gal – Oznámení o veřejném projednání  
ÚZEMNÍHO PLÁNU OLOMOUC. Ve řejné projednání návrhu spojené 
s odborným výkladem projektanta,  se uskuteční dne 5. března 2013 v 16,30 
hodin ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. 
K veřejnému nahlédnutí je návrh vystaven od 18. 1. 2013 do 12. 3. 2013 
v předsálí velkého zasedacího sálu. 
KM Č bere na vědomí. Účast: Šimoníková, Kührová, Kaláb. Tohoto jednání 
se mohou zúčastnit i občané.     
           
5. Klub zastupitelů za ČSSD  - pozvání k diskusi na aktuální témata našeho 
města a tom, co nás čeká v roce 2013. které se konalo dne 18. ledna 2013  
v Olomouci. 
KM Č  bere na vědomí.  
   
6. MMOl – OVVI oddělení kultury žádost kulturní komise o návrh na 
pojmenování nově vznikající ulice v naší městské části Slavonín. 
KM Č po projednání navrhuje, aby nově vznikající ulice nesla název  
„Ve Vrbinách“. Hlasováno: ( 9 pro /0 proti / 0 se zdrželo )   
   
7. Členové KMČ byli seznámení s emaily OVVI – Mgr. Puhače: 
    - Kalendář akcí 2013 – významné akce 
   - Centrum Semafor – Rozvážně a bezpečně, aneb úskalí pro řidičě.           
Občané budou informováni prostřednictvím vývěsních skříněk.                        
KM Č bere na vědomí. 
 
8. Členové KMČ byli pí Šimoníkovou seznámeni s emailem Mgr. Puhače – 
OVVI s tím, že rozpočet pro KMČ  zůstává i pro letošní rok stejný. KMČ tyto 
prostředky použije převážně na opravy a udržování – předláždění chodníků.      
KM Č bere na vědomí.   
 
9. DS – GEO projekt, Na Šibeníku 42 v Olomouci – Zápis z jednání dne 22. 1. 
2013 k připravované  projektové dokumentaci pro stavební povolení ( na územní 
souhlas) na stavbu přechodu pro chodce a autobusové zastávky na silnici II/570 
– ulice Jižní v místě křižovatky s ulicí Josefa Beka. KM Č  požaduje umístění 
přístřešku u nástupiště autobusové zastávky a zřízení poptávkové světelné 
signalizace na nově navrženém přechodu pro chodce. 
KM Č  s o u h l a s í s  přednesenou připomínkou zástupců KMČ jak je výše 
uvedeno.   Hlasováno: (9 pro /0 proti /0 se zdrželo)      
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10. Email – Mgr. V. Puhač – OVVI  Harmonogram sběrových sobot – Jaro 
2013. KMČ projednala navržený harmonogram sběrových sobot. Občané budou 
informováni místním rozhlasem a prostřednictvím vývěsních skříněk. 
KM Č  projednala navržený harmonogram sběrových sobot a požaduje 
zajištění jarní sběrové soboty a zajištění podzimní sběrové soboty.  
Hlasováno: ( 9 pro /0 proti /0 se zdrželo ) 
 
 11. KMČ obdržela na vědomí vyjádření vedoucího odboru investic k požadavku 
občanů ul. Durchova na vybudování VO v jejich ulici.  
    
12. KMČ  požádala o opravu okapu na budově Kyselovská 74. 
      
Požadavky KMČ:     
 

• ořezat keře podél chodníku na ul. Kyselovská naproti domům č. 23 a  25 a 
na zastávce MHD Slavonín – křižovatka na ul. Jižní,  které zasahují již do 
přístřešku 

• vysázet okrasné stromy na ul. Jižní 1 až po ul. Arbesova a na ul. 
Kyselovská před domy č. 75 a 77  

• odstranit suché stromy po celé délce na svahu ul. Na Stráni směrem ke 
hřbitovu    

• požadavek na odbor dopravy – na ul. Zolova umístit zvýrazněnou 
dopravní značku  

• na ul. Zolova směrem na ul. Kafkova označit komunikaci plnou čarou   
z důvodu bezpečnosti      

• zakoupit 2 ks preventivních radarů  ( ul. Zolova a ul. Jižní )     
• pravit  výtluk na křižovatce u ZŠ směrem na ul. Kyselovskou 

 
Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 26. února 2013 v 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    
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