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Zápis č. 33    
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 28. 1. 2014 
 
 
Přítomni:     Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Petřík, 
                     Mgr. Škarabela, Šebestík 
                                      
Hosté :             MPO:     p. Benýšek 
Neomluvena:   SPO          sl. Holková 
Občané:            p.Ing. Švec,  p. Hanus, manželé S. a D. Dohnalovi  
 
Přítomní občané p.Ing. Švec a p. Hanus požadovali zda dojde k celkové opravě 
komunikace a možnost napojení na kanalizaci v ul. Hraniční. 
KM Č uplatní požadavek na odboru dopravy a investic.  
    
Manželé Dohnalovi předali KMČ žádost doplněnou o fotodokumentaci  
bydlících občanů v této lokalitě a žádali řešení problematické části komunikace 
v ul. Dykova - střední části. Žádost bude předána odboru dopravy MMOl. 
KM Č žádost podporuje a doporučuje řešení s tím, že tento požadavek má 
již KM Č uplatněn v „Plánu investic na realizaci staveb“ pod reg.č. 1153/07.      
                              
 
     Požadavky na Policii ČR a MPO:  
 

• KMČ doporučuje občanům v případech rušení nočního klidu, aby volali 
Městkou policii nebo Policii ČR na linku č. 156      

• při zvyšujícím se nebezpečí častěji provádět kontrolu pro bezpečné 
přecházení dětí na přechodech v ranních hodinách  

• provádět kontroly v ul. K Lesíku a zahrádkářské kolonii, kde v chatkách 
přespávají lidé bez domova, členka KMČ upozornila na nebezpečí požáru 

• upozornit firmu „Matouš“ (autobazar) na parkování vozidel na pozemku 
komunikace v ul. Zolova – Kafkova  

• průběžně provádět měření rychlosti na komunikaci II/570 
• provádět kontroly zejména ve večerních a ranních hodinách v celé 

městské části Slavonín, kde dochází k poškozování zaparkovaných 
vozidel 

• upozornit občana na ul. Kyselovská č.1 na neoprávněnou skládku za svým 
domem      

• častěji umísťovat  radar z důvodu zvýšené průjezdnosti vozidel  ve směru 
z ul. Slavonínské na ul. Jižní před odbočkou na ul. Topolová 
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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. 32 a bylo konstatováno, že k doplnění zápisu  
    nebyly predloženy 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 Úřadem 
    pro zastupování státu, s vedoucím odd. KMČ a DP OVVI Mgr. Puhačem a  
    s vedoucí odboru dopravy MmOl. 
 

• na odboru dopravy MMOl byly opětovně   projednány dlouhodobé    
požadavky na zajištění  bezpečného přecházení občanů a dětí – 
vybudování  chodníku a přechodu na levé straně – přechod ul. 
Kyselovská a napojení na chodníky z ul. Jižní a z ul. Kyselovská -  
Zolova (ZŠ)     
• označení komunikace dopravními značkami na ul. Jižní, ul. Zolova a 
•  u TJ  Sokol Slavonín vyznačit přechod 
• na ul. Zolova směrem ul. Kafkova označit přechody a komunikaci 

plnou čarou  z důvodu bezpečnosti         
• zpevnění a celková úprava ul. Dykova, střední část  
• s Úřadem pro zastupování státu  byla dojednána úprava okolí v ul. 

Na Stráni a místním hřbitově vykácením suchých stromů a keřů 
podél poškozeného plotu na místním hřbitově      

 
4. Č.j SMOL/002996/2014/OMAJ/MRPD/Vys – Žádost o sdělení stanoviska 
    k prodeji majetku statutárního města Olomouce 
 
    část pozemku parc. č. 1116/1 ost. pl. o výměře 2 m2 (dle GP parc. č. 1116/3  
    zast. pl.) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc    
 
pro účely:  Předmětný pozemek se nachází při ulici Zolova. Společnost Zolova 
real s.r.o. žádá o prodej předmětné části pozemku za účelem majetkoprávního 
vypořádání. Při výstavbě bytového domu na pozemku parc. č. 17/1 ostat. pl. 
v k.ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví žadatele došlo ke špatnému 
vytyčení stavby a půdorysná stopa objektu zasahuje částí do pozemku parc. č. 
1116/1 ost. pl. v k.  ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce.    
KM Č po projednání souhlasí s prodejem    
Hlasováno: ( 9 pro /0 proti /0 se zdrželo )      



 3 

   
5. Č.j SMOL/014385/2014/OMAJ/MRPD/Pri – Žádost o sdělení stanoviska 
    k prodeji majetku statutárního města Olomouce  
     
    Nemovitá věc:   
    parc.č. 55/14 ostatní plocha o výměře 450 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc  
    Záměr žadatelů:   
    Předmětný pozemek se nachází poblíž ulice Zolova v ZD.   
    KMČ po projednání souhlasí s prodejem    
    Hlasováno: ( 9 pro /0 proti /0 se zdrželo )    
   
6. Sdělení pí Šárky Belšíkové z Olomouce – Nemilan ve věci zajištění  
    bezpečnosti dětí ze Základní školy ve Slavoníně při přechodu frekventované  
    komunikace ul. Jižní u zdravotního střediska ve Slavoníně.   
    KM Č opakovaně projednává požadavek na odboru dopravy a investic  
    s městskou a státní policií Olomouc. Poslední jednání se konalo  
    dne  28. 1. 2014 na MMOl.     
  
7. MmOl/OVVI Mgr. Puhač – email, členové KMČ byli informováni, že se 
podařilo zůstat na stejném rozpočtu jako v roce předcházejícím. KMČ má 150 
tisíc na drobné opravy, služby a udržování, stále je možné nakupovat drobný 
materiál. Částka tři sta tisíc KMČ zůstala i v tomto případě v naší rozhodovací 
pravomoci.   
KM Č bere na vědomí s tím, že přidělené finanční prostředky budou účelně 
využity.         
  
 8. Členové KMČ byli seznámeni s průběhem konání akce Klubu seniorů a  
     Komise městské části Slavonín – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU.  
     KS a KMČ děkuje občanům za hojnou účast na této úspěšné akci.  
 
9. KMČ – pí Šimoníková obdržela od MmOl pana primátora a jeho náměstků, 
   dále od ředitele TSMO a hejtmana Olomouckého kraje poděkování s přáním   
   do roku 2014.     
 
 10. AGPOL, s. r. o. Olomouc  Pozvánka na  výrobní výbor dne 27. 1. 2014 
    v 16.00 hod budova NAMIRO 4. patro, Hynaisova ul. – Protipovodňová  
    opatření na Nemilance – zatrubnění ul. Zolova. Pí Šimoníková podala  
    informace o průběhu jednání na které  byli přizváni vlastníci dotčených  
    parcel. Hlavním předmětem jednání bylo řešení majetkoprávní agendy.            
    KMČ bere na vědomí        
  
11. Dle sdělení Magistrátu města Olomouce oznamujeme občanům, že bude  
      proveden svoz BIOODPADU dle harmonogramu dne 10. února  2014.   
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12. KMČ projednala životní jubilea pro rok 2014.  
 
13. Od 1. ledna 2014 platí v Olomouci nařízení č. 7/2013  známější pod 
označením  Tržní řád. Podle tohoto nařízení je na celém území města 
Olomouce zákaz podomního prodeje zboží i služeb. V případě, že Vás bude 
někdo tímto způsobem prodeje obtěžovat, volejte Městskou policii na číslo 156.        
   
Požadavky KMČ: 
 

• úprava komunikace v ul. Hraniční a napojení občanů na kanalizaci 
• celková rekonstrukce na ul Dykova – střední část       

                             
Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý  dne 25. února 2014 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    
                                                                                                                           
 
 


