
Zápis č. 2 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 15.  1. 2019 

 

Přítomni: I. Háger, Ing. O. Bačák, B. Šimoníková, T. Beneš, M. Fišrová, Mgr. Š. Hošková, Z. 

Kührová, E. Lošťáková, R. Schwarz, Mgr. J. Škarabela, Mgr. J. Štrajt 

 

Nepřítomni: --- 

 

Policie ČR: Roman Pekárek  

Městská policie ČR: Jiří  Štýbnar 

 

Občané: Helena Macháčková, Jiří Bábek, Jana Bábková, Jiří Lang 

 

Prezenční listiny jsou nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 

 

Předseda komise, I.  Háger komise přivítal všechny přítomné a oznámil, že dle bodu 8 

jednacího řádu KMČ je komise v počtu 11 přítomných členů usnášení schopná. 

 

Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelem byla zvolena E. Lošťáková. 

Předseda vyzval všechny přítomné k přihlášení svých příspěvků do dnešní schůze 

a následně požádal o schválení tohoto programu. 

 

Programu schůze: 

1/ Kontrola zápisu 1. schůze 

2/ Garance členů KMČ za oblasti 

3/ Odpověď na žádost o možnost změny jízdního řádu 

4/ Informace k výstavbě parkovacího domu ve Slavoníně 

5/ Majetkoprávní záležitosti 

6/ Požadavek na regulaci nákladní dopravy ul. Za Kostelem 

7/ Příprava rozpočtu KMČ na r. 2019 

8/ Výše odměn členů komisí a výborů města 

9/ Koncepce rodinné politiky  

 

K zástupcům městské a státní policie nebyly vzneseny nové požadavky, v platnosti zůstávají: 

 sledovat neoprávněnou skládku u bývalého nákupního střediska U.N.R.A 

 sledovat stání na zelených plochách a chodnících v celé lokalitě Slavonín 

 prověřit neoprávněné plnění kontejnerů na tříděný odpad u cihelny soukromou firmou 

 

p. Bábek přednesl stížnost týkající se úseku propojení chodníku na konci ul. Arbesova ve směru 

k centru. Úsek cesty je v havarijním stavu, který po srážkách vyžaduje chůzi téměř po středu vo-

zovky, což je nebezpečné zejména v koncovém úseku, kde auta vyjíždějí z nepřehledné zatáčky. 

Komise dle informací měla možnost upřesnit, že akce je v řešení, dle plánu roku 2019 v části C pod 

bodem 42 je  plánována úhrada dokumentace provedení stavby v charakteristice:  

Jedná se o vybudování chodníku v délce cca 150 m ve stávajícím zeleném pásu podél garáží až po 

napojení na stávající živičný povrch, který vede podél silnice I/46. Současně PD řeší prodloužení 

vedení veřejného osvětlení a předpokládané přeložky inženýrských sítí společností CETIN a RWE.   

 

Ad 1/ Člen komise J. Škarabela upozornil, že v zápise z jednání ze dne 11. 12. 2018, je chyba ve 

výroku komise z hlasování k sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Olomouce (č.j. SMOL/2688832/2018/OMAJ/MR/Bel) parc.č. 633/3 orná půda o výměře 144 

m
2
 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, neboť výsledek hlasování dle bodu 9 jednacího řádu komisí 

neodpovídal výroku „souhlasí“. Z důvodu chyby ve vyhodnocení hlasování, bylo hlasováno znovu 



za účasti všech členů komise s výsledkem: Komise nesouhlasí s prodejem pozemku. 

Hlasování: (pro 5, proti 6, zdrželo se 0) 

Důvody: prodej pozemku je pro město nevýhodný, komise doporučuje pro město výhodnější 

dlouhodobý pronájem, zejména, žádá-li zájemce o rozšíření zahrady. Pozemek je rovněž na 

strategickém místě, kde by se mohla v budoucnu umístit nějaká infrastruktura pro občany 

(parkoviště, stanoviště pro sběr tříděného odpadu, …)  

 

Ad 2/ Předseda komise I. Háger dodal novou mapu Slavonína. Za účelem lepší informovanosti a 

přehledu o případných problémech a nedostatcích resp. požadavcích občanů, si členové rozdělili 

dohled nad vymezenými oblastmi Slavonína.   

 

Ad 3/ Komise obdržela e-mailem dne 9. 1. 2019 odpověď na podnět člena J. Škarabely na změnu 

jízdního řádu u linky autobusů MHD č. 28. Odpověď z Odboru dopravy a územního rozvoje byla 

rozeslána všem členům KMČ a vysvětluje, že tato linka není určena pro požadovanou obslužnost, 

která je zajišťována jinými spoji, v odpovědi specifikovanými 

 

Ad 4/ Ve věci zveřejněné informace k parkovacímu domu na ulici Schweizerova bylo prověřeno 

usnesení RMO ze dne 14. 8. 2018, kterým měla být částka na proj. dokumentaci zařazena do plánu 

investic roku 2019. V investiční části rozpočtu v části C v pol. 11 jsou alokovány pouze prostředky 

pro výběr dodavatele projektové dokumentace. KMČ s ohledem na ochranu občanů před vlivy 

dalšího zvýšení frekvence dopravy na ul. Jižní žádá Odbor investic o informaci o předprojektové a 

projektové přípravě této akce pro rok 2019. KMČ podpořila iniciativu spolku ProSlavonín o 

veřejnou kontrolu tohoto záměru s cílem ochrany obyvatel městské části a doporučila přihlásit se 

k možnosti účasti v řízeních k tomuto projektu. 

  

Ad 5/ 

Č. j. SMOL/150951/2018OMAJ/Cih) 

Žádost Agentury Rubico s.r.o. k prodeji pozemku o výměře minimálně 10 m
2
 nebo maximálně 45 

m
2
 (část parc. č. 1133/1 v k.ú. Slavonín. 

KMČ souhlasí s prodejem v rozsahu 10 m
2
. 

Hlasování: (pro 11, proti 0, zdrželo se 0) 

 

Č. j. SMOL/273672/2018/OMAJ/MR/Jir 

Opětovné projednání žádosti o stanovisko k prodeji nemovitých věcí  ve vlastnictví statutárního 

města Olomouce parc.č. 812/94 ostatní plocha o výměře 12 m
2
 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc a 

parc. č. 812/95 ostatní plocha o výměře 1 m
2  

v k.ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti STAFOS-

REAL, s.r.o. Žádost byla doplněna o stanovisko Odboru dopravy a územního rozvoje.  

Komise souhlasí s prodejem pozemku 

Hlasování: (pro 6, proti 4, zdrželo se 1) 

 

Č. j. SMOl/ Maj/22/4328/2013/Pr/Ind/Sac 

Informace o schválení doporučení RMO prodeje pozemku parc. č. 803/5 zahrada o výměře 830 m2 

v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. Naše KMČ se tímto zabývala v 09/2018 a nesouhlasila s prodejem. 

Zastupitelstvo bude tento prodej projednávat 4. 3. 2019. 

 

Č. j. SMOl/192997/2018/OMAJ/Sac 

Informace o nevyhovění žádosti o pronájem pozemku  parc. č. 1221/1 o výměře 10 m2 v k.ú. 

Slavonín v souladu se stanoviskem KMČ.  

 

 

 

 



Ve věci žádosti vlastníků nemovitosti č.p./č.or. 259/11 o využívání užitkové vody z vodního zdroje - 

studna na ulici Hakenova členové KMČ provedli místní šetření.  

KMČ nemá námitky k využívání vody z uvedeného vodního zdroje. 

Hlasování: (pro 10, proti 0, zdrželo se 1) 

 

Ad 6/ Na základě požadavků obyvatel ulice Za kostelem, aby po této úzké silnici byl vydán zákaz 

jízdy nákladních aut a kamionů směřující do firmy DITREX žádá KMČ Odbor dopravy a územního 

rozvoje o vyjádření k možnému postupu pro osazení příslušné dopravní značky. Silnice je ve 

špatném technickém stavu a velká auta ničí betonové žlaby po kraji vozovky na odtok dešťové vody 

do kanalizace. Možná příjezdová cesta je z výpadovky na Nedvězí. 

 

Ad 7/ Na únorové schůzi bude projednán návrh rozpočtu KMČ do výše prostředků v rámci 

schváleného Rozpočtu SMOl na rok 2019. Komise má k dispozici 150 tis. Kč na provozní výdaje a 

300 tis. Kč na opravy komunikací.  

 

Ad 8/ Zastupitelstvo města Olomouce na svém jednání 14. 12. 2018 schválilo odměňování 

neuvolněných členů zastupitelstva města Olomouce, odměňování za funkce členů výborů, předsedů 

a členů komisí RMO a zvláštního orgánu, kteří nejsou členy ZMO a příspěvek na úpravu zevnějšku, 

kterým se bude řídit odměňování od 1. 1. 2019.  

 

Ad9/ Členové KMČ obdrželi návrh Koncepce rodinné politiky SMOl na roky 2019-2021. Předseda 

KMČ vyzval členy, aby připomínky k materiálu dle instrukcí zaslali přímo do 21. ledna 2019 do 

12:00 k rukám určené pracovnice magistrátu. 

 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 12. února 2019 v 17:00 hodin v zasedací 

místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu KMČ veřejné, občané jsou zváni, aby 

zde podávali své podněty 

 

 

 

Ivo Háger v. r.      

předseda KMČ Slavonín 

 

 

 

ověřila: Emílie Lošťáková v. r. 

  člen KMČ Slavonín 

 

 

Zapsal: O. Bačák  


