
Zápis č. 39     

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 29. 7. 2014    

Přítomni:    Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Petřík,
                    Šebestík, Mgr. Škarabela  
                                
Hosté :        Policie ČR  sl. Holková,   Městská policie pí Žižková  
      
   Požadavky na Policii ČR a Městskou policii:       
         

• častěji provádět měření rychlosti na komunikaci II/570 z důvodu poslední 
autonehody u ZŠ Zolova ul.            

• prošetřit povolení k záboru před domem č.45 na ul. Jižní    
• umístit radar na ul. Jižní před odbočkou na ul. Topolová      
• zkontrolovat zakládání černé skládky na č.p. 1233/1 v k. ú. Slavonín, obec 

Olomouc za drážním domkem na ul. Povelská                
• upozornit občany na povinnost úklidu po pejscích a dodržování stanovené 

vyhlášky  MMOl                       

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. 38 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. pí Šimoníková informovala členy KMČ o průběhu jednání s náměstkem 
    primátora ing. Vlachem, odborem dopravy, investic, ŽP, TSMO, s komisí pro    
    občanské záležitosti MmOl, a s vedoucím odd. KMČ a DP OVVI  

Mgr.Puhačem       
                

• opravy a údržba komunikací v celé místní části       
• KMČ obdržela písemné vyjádření odboru péče o zeleň MmOl (Ing. 

Steigrová) k žádosti předsedkyně o řešení zlomeného mladého stromku 
– jabloně  do vozovky na ul. Kyselovská                   

  



   
Podněty   občanů:   

  
- pí Žaneta Kalodová požádala KMČ o podporu při vybudování dopravního 

hřiště v místní části Slavonína.                                                                   
     Žádost bude předána na příslušný odbor odbor  MMOl.        
 
- KMČ obdržela písemnou stížnost pí Vlasty Cikánkové na kosení trávy břehu 

na Brněnské ulici. Nepokosená parcela (břeh) má č.p. 1348 a je ve vlastnictví 
MmOl.
KMČ  bude tento požadavek řešit s majetkoprávním odborem MmOl.       

        
4. Č. j. SMOL//138220/2014/OMAJ/MRPD/Skr– Žádost o sdělení stanoviska   
    k nájmu nebo prodeji  nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
   Olomouce  
    
    Nemovitá věc:    
    parc. č. 313/3  zahrada  o výměře 36 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc     
    Záměr žadatele:
    užívání jako předzahrádka rodinného domu č. p. 257 (Kyselovská 107), který 
    je součástí pozemku par. Č. 313/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
    Slavonín, obec Olomouc.    
              
    KMČ po projednání   s o u h l a s í   s prodejem.    
    Hlasováno:  (9 pro /0 proti /0 se zdrželo)                 
        
5. Č. j. SMOl//143972/2014/OMAJ/MRPD/Pri– Žádost o sdělení stanoviska 
    k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce  

    Nemovitá věc:    
    části parc. č. 803/1 orná půda  o výměře 1 013 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
    Olomouc   
    Záměry žadatelů: 
    Předmětný pozemek se nachází poblíž vodní nádrže.   
    Manželé M. a P. Řezáčovi  mají uzavřenou pachtovní smlouvu ze dne 
    13.6.2014 za účelem  užívání zeleninové zahrádky a k rekreaci. Nyní žádají o 
    prodej části předmětného pozemku o výměře 513 m2 (viz příloha č. 1) za 
    účelem užívání zahrádky. 
 
    Pan O. Šilbach žádá o prodej předmětné části pozemku o výměře 500 m2 (viz 
    příloha č. 2) za účelem užívání zahrádky. Se žadatelem bude v současné době 
    uzavřena pachtovní smlouva.     
    



    KMČ po projednání   s o u h l a s í   s uzavřením pachtovní smlouvy,  
    nikoliv s prodejem.        
    Hlasováno:  (9 pro /0 proti /0 se zdrželo)      
              
6. Statutární město Olomouc –  odbor investic zaslal informaci o postupu při 
    přípravě projektové dokumentace a následné realizaci investičních akcí    
    hrazených z rozpočtu SMOL.           
    KMČ   bere na vědomí 
   
7. Statutární město Olomouc –  odbor investic  SMOL/154596/2014/Ol/Zac – 
    Žádost o předložení návrhu rozpočtu na rok 2015 na realizaci investic.   
    Předsedkyně projednala návrh požadavků na investice pro rok 2015.
    Členové KMČ souhlasí se stanoveným pořadím návrhu plánu investic.   
    Hlasováno: (9 pro /0 proti /0 se zdrželo)     
                   
8.Objednávka TSMO, a.s. 2014 na měsíc srpen. Dokončení předlažby 
   v ul. Zolova mezi domy č. 8 – 10.              .                                                               
   KMČ po projednání   s o u h l a s í    s předlažbou na 40 na 40 mezi 
   domy č. 8 a č. 12 
     Hlasováno:  (9 pro /0 proti /0 se zdrželo)  

9. KMČ obdržela písemnou zprávu o kontrole požárního vodovodu a 
příslušenství  vnějších podzemních hydrantů, které jsou určeny pro odběr vody 
při požárech ve Slavoníně firmou INSTA CZ s.r.o. dle ČSN 73 08 73 ( Ing. Z. 
Netopil)  

10. KMČ vyvolá jednání na Olomouckém kraji z důvodu frekventované dopravy 
      na ul. Jižní a ul. Zolova.      

11. KMČ obdržela informaci a žádá o výměnu poškozeného zrcadla z ul. 
      Hakenova na ul. Kyselovská.   
          

Požadavky KMČ:  

• v letošním roce vybudovat chodník a přechod na levé straně ul.   
Kyselovská a napojení na chodníky z ul. Jižní a z ul. Kyselovská – 
Zolova (ZŠ) –  požádáno o vydání stavebního povolení        

• zajistit vyčištění melioračního příkopu na ul. Jižní – Bryxova       
• zabudovat propustek pod železniční tratí, aby nedocházelo k záplavě celé 

městké části Slavonín       
• ořezat keře na ul. Kyselovská č. l zasahující do chodníku k ul. Jižní 



• odstranit části oplocení mezi parcelou č. 91 a 1118/9. které cca v šíři 1 m 
je posunuto mimo hranice pozemků (zasahuje do p.č. 1118/9)

• odstranit nežádoucí popínavé rostliny, které vyrůstají z oplocení a zužují 
průchod kolem Nemilanky   

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

• žádáme odbor ŽP MmOl o umístění odpadkových košů na psí exkrementy 
v celé místní části Slavonín 

• odplevelit chodník před bývalou prodejnou U. N. R. A. na ul. Kyselovská    
• obnovit, případně vyměnit tabulky označení jednotlivých ulic částí    

Slavonína    
• ořezat keře na ul. Arbesova až po ulici Hraniční, brání v průjezdnosti.  
• ořezat keře v ul. Klostermannova a na ul. Janíčkova zasahující do 

komunikace  
• opravit poklop při výjezdu z ul. Klostermannova na ul. Jižní. Poklop je 

nad vozovkou o 8 – 10 cm výše, nutno  snížit na úroveň komunikace II/
570 ul. Jižní.         

• vyčistit kanalizační vpustě v celé lokalitě Slavonína       
             

                       
Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý  dne 26. srpna  2014 v 17.00  
hodin v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu   
KMČ veřejné.

Zapsala: Šimoníková                                     KMČ č.23: Bohuslava Šimoníková   
                                                                                                                             


