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Zápis č. 8 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 16. 7. 2019 

 
Přítomni: I. Háger, Ing. O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, Mgr. Š. Hošková, J. Škarabela,  

Z. Kührová, E. Lošťáková, R. Schwarz, J. Štrajt 

 

Nepřítomni: H. Macháčková, J. Lang, T. Beneš 

 

Hosté: PČR: prap. Miženková, p. Štýbnar (MPO), pí. Heřmánková, Ing. Horáček – hřbitovy města Olomouce 

 

Předseda komise I. Háger komise přivítal všechny přítomné, oznámil, že dle bodu 8 jednacího řádu KMČ se 

komise sešla v počtu 10 a je tedy usnášení schopná. Pro přijetí usnesení je nutný počet hlasů 7.  

Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelem byla zvolen J. Škarabela. 

O. Bačák upozornil členy komise, že z důvodu svého zvolení za člena Rady města Olomouce nadále může 

zůstat členem komise, ale pouze s hlasem poradním. Bude-li komise mít zájem nahradit jej členem 

s plnoprávným hlasem, pak požádá o uvolnění z funkce člena komise.  

Předseda vyzval všechny přítomné k přihlášení svých příspěvků do programu schůze a následně požádal o 

schválení programu. 

 

Program schůze: 

1) Zahájení schůze, přivítání hostů, usnášení schopnost 

2) Kontrola Zápisu schůze 07/2019 

3) Informace zástupců policejních sborů 

4) Informace zástupce Hřbitovy města Olomouce 

5) Chodníky – cenová nabídka od TSMO. 

6) Společenský život ve Slavoníně 

7) Estetizace  

8) Majetkoprávní záležitosti  

9) Různé 

 

Ad 2/ k zápisu č. 7 nebyla vznesena připomínka.  

 

Ad 3/ zástupce Městské policie sdělil k minulé informaci k zajištění objektu ZD Slavonín před hromaděním 

odpadu – po kontrole nebylo opatření zajištěno, kontrola se bude opakovat. 

Požadavky členů komise na kontrolní činnost:  

trvající: 

a/ na ul. Topolová po stavebním výkonu dochází k propadu chodníku, je potřebné u stavebníka požadovat 

úpravu v souladu s vydaným povolením k výkopu, 

b/ na ul. Kyselovská, u zastávky MHD směr Farmak byl odložen stavební materiál a suť, pravděpodobně 

stavebníka na vedlejším pozemku, nebylo možné řádně provést sečení pozemku smluvním dodavatelem, 

žádáme o provedení kontroly, 

nové: 

c/ podnět ke kontrole cesty – pokračování ul. Dykova, která je zavážena posekanou trávou z okolních zahrad. 

K zástupkyni PČR vznesla dotaz pí. Heřmánková - úprava křižovatky Jižní x Kyselovská kombinací svislého 

dopravního značení a pravidla pravé ruky. Ke změně nebylo podáno vysvětlení, komise žádá ODUR o 

informaci, na čí podnět byla odstraněna původní značka a proč nebyla instalována upozorňující značka o 

změně přednosti v jízdě.  

 

Ad 4/ k úpravám na místním hřbitově ve Slavoníně sdělil ředitel příspěvkové organizace Hřbitovy města 

Olomouce: je dostupná voda, lavičky je možné doplnit o jednu další na cestě ke studni; upozornil, že 

pozemky v majetku státu (úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) nejsou stále převedeny, dle 

informací z majetkoprávního odboru bude odkoupen pouze pozemek ve vnitřním areálu. V plánu je oprava 

budovy původní márnice a zajištění čerpadla pro zásobování vodou. Oprava plotu není v plánu, jejich oprava 

by byla rozsáhlá investice a nebyla by estetická. Komise podala námět na vydláždění hlavní cesty ke kříži 

pro bezpečnější pohyb s vodou. Přístupový pozemek by odkupován nebyl. Na budově bývalé márnice by 

byly zazděny nepotřebné otvory a opravena fasáda.   
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Ad 5/ komise obdržela ocenění oprav chodníků v úsecích:  

1/ Lokalita Ul. Jižní od č. 65 po ul. Buzulucká předlažba ve stávající dlažbě. Předlažba stávající 40/40: 

124 538,50 Kč bez DPH Cena celkem    150 691,60 Kč  

2/ Lokalita Ul. Jižní od ul. Buzulucká po č. 85, předlažba ve stávající dlažbě. Předlažba stávající 40/40:  

88 725,00 Kč bez DPH Cena celkem    107 357,25 Kč  

3/ Lokalita Ul. Machátova u č. 23 a 25 předlažba do nové 40/40. Předlažba na novou 40/40: 

74 750,00 Kč bez DPH Cena celkem      90 447,50 Kč  

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY   322 343,25 Kč 

Komise nesouhlasila s opravami v uvedeném rozsahu a navrhuje požádat o ocenění – výměna dlažby u 

nemovitosti Buzulucká 1 – od chodníku 40/40 k nemovitosti v původní dlažbě, a úseku od nemovitosti 

Wintrova 33/362. Předpokladem je nižší cena a účelnější vynaložení prostředků pro opravy chodníků. 

Požadavek upřesní předseda komise. 

 

Ad 6/ předseda komise obdržel návrhy některých členů k společenskému životu ve Slavoníně. Komise se 

ovšem neshodla na konkrétních akcích, J. Štrajt doporučil připojit se k již pořádaným akcím jiných subjektů. 

Na příštím jednání bude prověřena možnost podpory a spoluorganizování rybářských závodů na rybníku 

Hamrys.  

 

Ad 7/ ve věci opravy kaple sv. Floriána – KMČ netrvá na opravě, ale dle návrhu OMAJ podporuje zařazení 

do investic roku 2020,2021; komise souhlasí se zadáním studie na revitalizaci prostoru u ul. Machátova – 

parčík dle navrženého rozpočtu. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 

 

Ad 8/ 

Čj.: SMOL/167595/2019/OMAJ/MR/Tom -  část parc. č. 1296/1 ostatní plocha o výměře 304 m2 v k. ú. 

Slavonín, obec Olomouc, předmětný pozemek se nachází při ulici Hakenova. Žadatelé navrhují odkup 

předmětné části pozemku za účelem užívání zahrady. Za stejným účelem mají v současné době žadatelé na 

předmětnou část pozemku uzavřenou pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/001153/2016/Plh ze dne 29. 

12. 2016. SMOL. Komise souhlasí s prodejem části pozemku v uvedené výměře do vlastnictví žadatelů. 

Hlasování: pro: 7, proti: 1, zdržel se: 1 

 

Komise obdržela informaci o prodeji pozemků, ke kterým vydala negativní stanovisko:  

Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání konaném dne 17. 6. 2019 schválilo žádost o prodej 

pozemků parc. č. 812/94 a parc. č. 812/95, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. Důvodem je, 

že pozemky jsou určeny pouze k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení nebo k 

realizaci zeleně. Zároveň Rada města Olomouce dne 3. 6. 2019 schválila bezúplatné zřízení služebnosti 

uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 812/94 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 

ve prospěch statutárního města Olomouce.  

 

Ad 9/ Různé 

a/ Poděkování za organizaci a zajištění setkání s jubilanty ze Slavonína Bohuslavě Šimoníkové, Emílii 

Lošťákové, která se konala dne 20. 6. 2019. Fotografická dokumentace je u p. Šimoníkové. 

 

b/ Sdělení Povodí Moravy s.p. k sečení travních porostů na březích Nemilanky: aktuálně k provedení nemají 

kapacity, vypsali soutěž z níž dva uchazeči následně odstoupili, sečení tedy není dosud zajištěno, jakmile 

bude sjednáno, podají informaci. 

 

Jednání komise ukončeno ve 20.20 hodin 

 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 13. srpna 2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti 

v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu KMČ veřejné. 

 

Ivo Háger       ověřil:   Jiří Škarabela 

předseda KMČ Slavonín      člen KMČ Slavonín 

 

 

Zapsal: Otakar Bačák  


