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Zápis č. 5    
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 28. 7. 2015         

 
Přítomni:       Šimoníková, Boková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb,  

                        Kührová, Staňková, Šebestík, Mgr. Škarabela, Mgr.Štrajt                                 

 

 Státní policie ČR : omluven        p.Mochťák                                               

 Městská policie Olomouc:           p. Hanus                     

                                                                                

Požadavky na MPO:    

     

 provádět častější kontroly a měření rychlosti převážně  na ul. Jižní, a  ul. 

Zolova, dále dle možností v celé místní části Slavonína       

 provést kontrolu v bývalé ulici směrem ke „Hvězdárně“ zda se netvoří 

černé skládky        

 KMČ doporučuje občanům v případě nadměrného hluku přivolat 

Městskou policii na číslo 156           

 umístit radar z důvodu zvýšené průjezdnosti vozidel na komunikaci II/570 

ul. Jižní - Zolova  

          

                                                     

1. Jednání:          

          pí Šimoníková  přivítala všechny přítomné a oznámila,  že dle bodu 8    

          jednacího řádu KMČ je komise v počtu 11  přítomných členů  usnášení  

          schopná.  

                     

2. Provedena kontrola plnění zápisu č. 4  a  konstatováno, že k doplnění  

     zápisu č.4 nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy.  

          

3. Předsedkyně KMČ informovala  o jednání s náměstkem primátora    

PhDr. Urbáškem, dále s odborem investic, dopravy, ŽP, s odborem  

majetkoprávním, TSMO a.s., a  s vedoucí odd. KMČ DP OVVI 

Danielou Horňákovou        

  

     -    za účasti pracovníka MmOl, odboru dopravy byla provedena kontrola  

          výtluků a kanalizačních poklopů na komunikaci ul.Jižní – Zolova,  

          Arbesova a část ul. Kyselovská. Výsledek zjištění byl předán na MmOl,    

          odboru dopravy                                        

      -   DPMO, a.s. - dlouhodobé omezení autobusových linek č. 15, 17, 21, 22  
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          změny platné od soboty 1.8. 2015 s plánovaným termínem ukončení  

          v prosinci 2015. Občané budou informováni prostřednictvím vývěsních  

           skříněk      

- informace k realizaci akce „Zolova – Kyselovská, vybudování chodníku  

     a přechodu na levé straně“            

      -   vyčištění a údržba melioračních příkopů. KMČ požádá odbor ŽP oddělení     

           péče o krajinu a zemědělství o sjednání nápravy tohoto neutěšeného stavu  

           na ul. Bryxova,  ul. Jižní a ul. Kyselovská                                       

      KMČ bere informace na vědomí                           
                                      

4.  Č.j. SMOl/116238/2015/OMAJ/MRPD/Pri – Žádost o sdělení stanoviska     

      k prodeji nemovitých věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce 

      Nemovitá věc:   

       parc.č. 803/1 orná půda o výměře 1 013 m
2
 v k. ú. Slavonín, obec       

      Olomouc     

      Záměr žadatele:    
       Předmětný pozemek se nachází poblíž vodní nádrže v k.ú. Slavonín.  

       Žadatelé mají se statutárním městem Olomouc uzavřené pachtovní smlouvy  

       za účelem užívání zahrádky. Nyní žádají o prodej části předmětu pachtu o  

       výměře 513 m
2 
za účelem užívání zahrádky a o prodej části předmětu  

       pachtu o výměře 500 m2 za účelem užívání zahrádky.    

                       

       KMČ po projednání      s o u h l a s í      s     prodejem  předmětného  

       pozemku pro individuální rekreaci v souladu s územním plánem.       

       Hlasováno: ( 10 pro /0 proti /1 se zdrželo )      

                                                                  

 .5.  Č.j. SMOl/113643/2015/OMAJ/MRPD/Lex– Žádost o sdělení stanoviska     

      k prodeji nemovitých věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce 

      Nemovitá věc:   

      část parc.č. 1296/8 ostatní plocha  o výměře 43 m
2
 v k. ú. Slavonín, obec       

      Olomouc    

      Záměr žadatele:    
       Předmětný pozemek se nachází při ulici Hakenova. Žadatelé žádají o prodej  

       části předmětného pozemku za účelem ucelení zahradního celku. Žadatelé  

       jsou vlastníky navazujících pozemků. Předmětná část pozemku    

       parc.č.1296/8 ostatní plocha o výměře cca 43 m
2
 v k.ú. Slavonín, obec  

      Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce se nachází mezi výše    

       uvedenými pozemky, které jsou ve vlastnictví žadatelů. Jedná se o travnatou  

      plochu, na které se nachází schody do domu žadatelů a shoz do sklepa domu.  

 

     KMČ po projednání    s o u h l a s í  s prodejem  část. parc.č. 1296/8    

     ostatní plocha o výměře cca 43 m
2     

     

     Hlasováno: ( 10 pro /0 proti /1 se zdrželo          
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 6. Statutární město Olomouc – odbor investic – č.j. SMJOl/153868/2015/Ol/Zac 

     Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2016. KMČ po projednání  

     předloží  požadavky na odbor investic MmOl  v požadovaném  termínu   

     do 11. 9. 2015.                

     KMČ bere na vědomí                   
           

 7.  TSMO a.s. -   Plán prací na měsíc červenec 2015 místní části Slavonín a  

      objednávka TSMO, a.s. na měsíc srpen 2015.           

      KMČ bere  na vědomí   

       

8.   Č.j. SMOL/155598/2015/OS/PK/Vlc  Magistrát města Olomouce – odbor  

      stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací,  

      Rozhodnutí – povolení MmOl v zastoupení OPLUŠTIL – STAVBY s.r.o.,    

      zvláštní užívání MK v ulici Kyselovská, Zolova v Olomouci – Slavonín.   

  vozovka – chodník,  za účelem realizace prací v rámci stavby „Zolova –  

  Kyselovská- chodník“, realizace prací v rámci stavby „Zolova – Kyselovská  

  – chodník“ výkopové práce, skládka, zařízení staveniště. 

  Komunikace bude uvedena do původního stavu  v termínu do 25 .08. 2015.                

      KMČ bere na vědomí.   

 

9.   Č.j.: SMOL/150965/2015/OZP/PEK.  KMČ obdržela odpověď na žádost o  

      přezkoumání stavu nemovitosti v ulici Hakenova 8 v Olomouci – Slavoníně.           

          

 Požadavky KMČ:     
 

 

 

 KMČ žádá odbor dopravy o opravu poklopu při výjezdu z ul.          

Klostermannova na ul. Jižní a dalších na ul. Jižní – Zolova v celé 

části Slavonína.  Poklop je nad vozovkou o 8 – 10 cm   výše, nutno  

snížit na úroveň komunikace II/570 ul. Jižní        

 

 KMČ požaduje odstranění suchých stromů na svahu ul. Na 

Stráni po celé délce směrem ke hřbitovu a zajištění obnovy 

novými stromy na hranici pozemku MmOl a Úřadu pro 

zastupování státu     
    

 požadujeme obnovení a doplnění orientačního označení nových 

ulic v celé městské části Slavonína     

 

               



 4 

 zajistit odvoz hromady hlíny, vyčistit pozemek od navezené hlíny, 

která je mimo jiné obrostlá náletovými plevelnatými rostlinami 

na zastávce MHD ul. Kyselovská  směrem do města, číslo parcely   

255 a  269  

 

  vyčištění a údržba melioračních příkopů, KMČ žádá odbor ŽP 

oddělení péče o krajinu a zemědělství o vyčištění a úpravu 

melioračních příkopů od trávy, náletových dřevin a ostatního 

znečištění na ul. Bryxova směrem na Povel, na  ul. Jižní a ul. 

Kyselovská směrem k bývalé cihelně                   

    

 

 

Předsedkyně KMČ poděkovala všem přítomným za účast a oznámila další 

termín jednání KMČ.  Další řádné jednání KMČ 23   se uskuteční       

 

          v  p o n d ě l í   dne  31. srpna 2015 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              

                                                                                        předsedkyně         

                                    
            

 

 

 


