
 1 

Zápis č. 24 
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 30. 4. 2013 
 

Přítomni:     Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Petřík,  
                     Šebestík, Mgr. Škarabela          
  
Hosté :         MPO p.Mich                       
                           
Požadavky na Policii ČR a MPO:  
 

• KMČ trvá na urychleném dořešení průjezdnosti ul. Dykova 
• dosud nebyla dořešena náprava skříňky u přechodu ZŠ na ul. Zolova    
• požadujeme prověření parkování vozidel v ul.Klostermannova, brání 

bydlícím ve výjezdu     
          
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. 23 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.    
KMČ byla informována členkou komise pí Fišrovou o výsledku jednání s p. 
Holým na odboru dopravy MMOl s tím, že zastávky MHD budou označeny 
štítky proti vylepování.    
 
3. Členové komise byli pí Šimoníkovou seznámeni o jednání na odboru investic, 
s odborem dopravy, se Státním pozemkovým úřadem, TSMO, a.s. a s vedoucím 
odd. KMČ a DP OVVI 
- projekce vodohospodářských staveb – „Slavonín - zkapacitnění propustku“,  
  ul. Zolova směrem Kafkova, seznámení s konceptem finálního vzhledu stavby       
 -pozvání na koordinační jednání ve věci budování cyklostezky mezi místní částí 
  Slavonín, ul. Požárníků a  místní části Nemilany              
- instalace trvalých orientačních měřičů rychlosti na komunikaci ul. Zolova a ul. 
  Jižní před odbočkou na ul. Topolová 
- stav veřejné zeleně 
- vyčištění a údržba melioračních příkopů – za účasti pracovnice  Stáního  
  pozemkového úřadu dne 29. 4. 2013 zmapován současný stav, byl uplatněn  
  požadavek na dořešení a konečné úpravy        
- opravení, nebo zesílení odtokových žlabů u podjezdu na ul. Janíčkova.  
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  Dne 14. 5. 2013 v 8. 00 hodin se uskuteční jednání za  účasti pracovníka   
  MMOl,  na místě samém. Účast: p. Šebestík, Petřík   
       
4. Č.j. SMOL/Maj/904/2013/Čí -  Žádost o sdělení stanoviska k prodeji, nabytí, 
směně majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného 
břemene na majetku statutárního města Olomouce.           
 - část parc. č. 152 zast. plocha o výměře  73 m2    v k.ú. Slavonín, obec  
   Olomouc  
 - část parc. č. 153 ostat. plocha o výměře  13 m2  v k.ú. Slavonín, obec  
   Olomouc  
- část parc. č.1132/1 ostat. plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Slavonín, obec  
  Olomouc 
Předmětné části pozemků se nachází v blízkosti křižovatky ulic Jižní a 
Kyselovská. Na předmětných částech pozemků je umístěna zděná přístavba 
k budově čp. 47 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č.151 zast. pl. v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, vše ve vlastnictví pana Nguyen Van Viet, který žádá o 
prodej předmětných částí pozemků za účelem užívání zděné přístavby. 
KM Č po projednání    n e s o u h l a s í    s prodejem z důvodu plánované 
výstavby kruhového objezdu a dle našich informací je na uvedených 
pozemcích plánovaná komunikace.      
Hlasováno: (7 pro /0 proti /2 se zdrželo)  
     
5. Č.j MAJ-EM/40/2004/Sk  – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu, 
prodeji, nabytí, směně majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení 
věcného břemene na majetku statutárního města Olomouce 
část parc. č. 812/16 orná půda o výměře 4 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc 
část parc. č. 424/1 ost. plocha o výměře 4 m 2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc                                                                             
pro účely:  
Na části předmětných pozemků má společnost INZERTNÍ AGENTURA 
PROFIT s.r.o uzavřenu se statutárním městem Olomouc smlouvu o nájmu za 
účelem provozování plakátovacích ploch. 
KM Č po projednání   s o u h l a s í   s prodloužením smlouvy o nájmu do 
31. 12. 2023 
Hlasováno: (9 pro /0 proti /0 se zdrželo)    
  
6. Č.j. SMOl/OPK/79/1041/2013/Nan – Rozhodnutí (havárie podzemních 
inženýrských sítí), kterým se dodatečně  povoluje Moravské vodárenské, a.s. 
Tovární 41, Olomouc zvláštní užívání MK v ul. Jižní 47 v místě vjezdu 
z důvodu havárie vodovodního řadu, v době od    18. 3. do 27. 3. 2013. Rozsah : 
výkop 2 m x 1,5 m = 3 m2 a skládka 1 m2. Komunikace bude uvedena do 
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původního stavu v termínu do : provizorní úprava 27. 3. 2013, definitivní úprava 
30. 4. 2013.                                                                     
 KM Č bere na vědomí.      
7. Č. j. SMOl/OPK/79/1413/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje 
p.M.Havlíkové, zvláštní užívání MK v ul. Kyselovská 88 v Ol. – Slavoníně, 
vozovka,  za účelem odvozu odpadu (kontejner) v době od 19. 4. 2013. do 24. 4. 
2013, v rozsahu 7,2 m2. Komunikace bude uvedena do původního stavu do 24. 
4. 2013. KM Č bere na vědomí. 
8. Č. j. SmOl/ŽP/55/880/2013/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje společnosti  
SIGNALBAU a.s. Přerov zvláštní užívání ploch Za Kostelem na p. č. 1171/4,  
v k. ú. Slavonín v době od 2. 4. 2013. do  17. 4. 2013 za účelem provedení 
výkopových prací –  pokládka kabelového vedení NN, na ploše 77 m. Pro účely 
zpoplatnění za užívání veřejného prostranství je určena plocha  77 m2.          
KM Č bere na vědomí.     
9. Č. j. SmOl/ŽP/55/905/2013/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje společnosti Waltr 
Stroje s.r.o. Přáslavice, zvláštní užívání ploch v ul. Machátova 17 v době od 20. 
3. 2013 do 29. 3. 2013 za účelem provedení výkopových prací z důvodu havárie 
vodovodního řadu na celkové ploše 10 m2. . Pro účely zpoplatnění za užívání 
veřejného prostranství je určena plocha  10 m2.         
KM Č bere na vědomí.       
 
10. TSMO Č.j. 1647/2013 – informace o službách,  přehledu základních činností  
zajišťovaných TSMO a plán prací na duben, květen 2013.   
KM Č bere na vědomí a  upozorňuje občany, že v době svátků 1. 5. 2013  a  
8. 5. 2013 jsou sběrové dvory pro občany na ul. Chelčického a u Krematoria 
v Neředíně zavřeny. 
 
KM Č oznamuje občanům, že sběrová sobota JARO 2013 se koná  1. 6. 2013                             
a bude v letošním roce pouze jedna: stanoviště roh ulic Hakenova a 
Kyselovská (cihelna), Zolova (obchod)   
 
11. Email – OVVI – Mgr. V. Puhač – Objednávka prací a akcí TSMO, a.s. na 
měsíc květen 2013.    
KM Č po projednání  bere na vědomí a žádá občany o zasílání podnětů na 
opravy chodníků a komunikací v naší městské části.   
 
12. Email – OVVI – Mgr. V. Puhač – Prevence proti povodním. 
V rámci zpracování koncepčního materiálu „Koncepce vodního hospodářství 
města Olomouce, žádáme občany, kteří mají ve svém okolí problémy 
s přívalovými srážkami, aby KMČ informovali o těchto situacích. Vaše 
poznatky budou v rámci studie prozkoumány a bude navrženo možné opatření. 
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Současně tyto informace můžete doručit písemně na MMOl, odbor koncepce a 
rozvoje odd. technické infrastruktury (kontaktní osoba – Ing. Petra 
Schinnecková,  tel. 588 488 365) nebo voda @lomouc.eu. Připomínky je třeba 
zaslat nejpozději 31. srpna 2013.  
Občané budou informováni prostřednictvím vývěsních skříněk a místním 
rozhlasem.     
 
13. SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ SENIORŮ  se bude konat ve 
čtvrtek dne 20. června 2013 ve 14.00 hodin v místnostech Klubu seniorů ul. 
Kyselovská č. 74. 
                                                                                                      
Požadavky KMČ :   
• opravit uvolněnou dlažbu na ul. Kyselovská  po uložení elektrického vedení 

do země   
• opravit výmoly na ul. K Lesíku 
• požadavek na označení nové ulice „Ve Vrbinách“ novou uliční tabulkou 
• opravit, nebo zesílit odtokové žlaby u podjezdu na ul. Janíčkova, při větším a 

silnějším dešti jsou zaplaveny garáže z přilehlých domů 
• odplevelit chodníky v celé části Slavonína     
• 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 snížení rychlosti, pozor chodci 
• z ul. Kyselovská směrem k ul. Na Stráni umístit dopravní značku s omezením 

tonáže 3,5 t   
•  na ul. Zolova směrem na ul. Kafkova označit přechody a komunikaci plnou 
čarou   z důvodu bezpečnosti  

• KMČ požaduje odbor dopravy pí Ing. Motyčkovou o konečné vyjádření.   
• zakoupit 2 ks preventivních radarů  ( ul. Zolova a ul. Jižní ) 
• zakoupit 1 ks stojanu na kola     
• upravit a vyčistit meliorační příkopy na ul. Bryxova,  Jižní a  Kyselovská  
• opravit výtluky na zastávce MHD – Slavonín – křižovatka na ul. Jižní  
• KMČ upozorňuje na špatný stav umístěných nebezpečných lávek přes 

„Nemilanku“ od ul. Dykova až k železničnímu přejezdu ul. Janíčkova    
 
Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 21. května 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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