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Zápis č. 32 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 14. 9. 2021 

 

Jednání se účastnili: I. Háger, O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, Z. Kührová, H. Macháčková, T. Beneš, 

R. Schwarz, E. Lošťáková, J. Škarabela, Š. Hošková 

Hosté: občané dle prezenční listiny, zástupce MPO 

Jednání se nezúčastnili: --- 

 

Jednání komise zahájeno v 16.00 hodin. 

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

komise účastní 11 členů a je tedy usnášení schopná. Pro přijetí usnesení je nutný počet hlasů 6. 

Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelem byla určena Z. Kührová. 

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

schválení programu. 

 

Program schůze: 

1) Zahájení schůze, usnášení schopnost, určení zapisovatele a ověřovatele 

2) Kontrola Zápisu schůze č. 31/2021 

3) Podněty k MPO 

4) Podněty občanů, členů komise 

5) Ukliďme Česko 

6) Vyhodnocení oslav 880. let od vzniku Slavonína 

7) Majetkoprávní záležitosti 

8) Různé 

 

Ad 2/ K zápisu č. 31 ze srpna 2021 nebyly podány připomínky. 

 

Ad 3/  

K zástupcům MPO nebyly žádné nové požadavky.  

 

Ad 4/ 

a/ Komise odsouhlasila projekt umístění nádob na komunální odpady na ul. Wintrova 

b/ Na podnět obyvatel Klostermannova 43 KMČ žádá o úpravu zeleně přiléhající k oplocení tak, aby 

neprorůstalo na pozemek majitelů. Dále je potřebné upravit zeleň u plakátovací plochy na spojnici  ul. 

Kyselovská směrem k ul. Za kostelem. 

c/ Na autobusové zastávce Slavonín, Kyselovská směr Nemilany je při výjezdu výtluk žulových kostek 

(odloženy na krajnici), díra je nebezpečná pro projíždějící cyklisty a zjevně ničí pneumatiky autobusů, nutno 

opravit než se začne rozšiřovat. 

d/ V oblasti ul. Jižní 17 (bytové domy) došlo po zavedení nového veřejného informačního a výstražného 

systému ke ztrátě slyšitelnosti hlášení místního rozhlasu.  

 

Ad 5/ Členové KMČ se zúčastní úklidu v rámci akce Ukliďme Česko v sobotu 18. 9. 2021. Sraz dvou skupin 

– 9.00 hodin –Hamrys, Za kostelem – sběrové hnízdo u bývalé UNRY. Termíny budou vyhlášeny místním 

rozhlasem. Příští jarní úklid se bude konat 2. dubna 2022. 

 

Ad 6/  

a/ Členové komise vyhodnotili konání oslav připomínky první písemné zmínky o Slavonínu konané dne  

11. 9. 2021. Velice kladný ohlas měl zejména koncert konaný v místním kostele sv. Ondřeje, rovněž výstava 

historických informací, fotografií a pohlednic v Sokolovně. Za problematické byly vyhodnoceny určení 

začátku a konce akce, způsob ozvučení areálu, chybějící sezení, chybějící dětský hudební prvek a souběh 

akcí. V souhrnu je hodnocení akce pozitivní a členové komise budou v akcích sousedského typu pokračovat.  

 

Ad 7/ 

a/ Komise obdržela žádost o vyjádření k prodeji či nájmu parc. č. 894/2 orná půda o výměře 166 m2 v k. ú. 

Slavonín, obec Olomouc. Záměr žadatele: Předmětný pozemek se nachází u zahrádkářské kolonie ZO 

Slunečnice Českého zahrádkářského svazu ve Slavoníně (Kyselovský kopec). Žadatelé žádají o prodej nebo 

dlouhodobý nájem předmětné části pozemku za účelem rekultivace pozemku na zahrádkářskou činnost. 
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Žadatelé ve své žádosti uvádí, že pozemek je trvale neobděláván, je zarostlý křovím, trávou a nálety, které 

musí likvidovat. Žadatel je vlastníkem pozemku (zahrádky) a stavby bez čp/če, objekt k bydlení v 

zahrádkářské kolonii. 

Komise hlasovala o prodeji a tento nedoporučuje z důvodu, že stávající polní cesta je vedena na sousedním 

pozemku, který není ve vlastnictví města a v případě potřeby jejího přesunu je nutné předmětný úsek 

pozemku k dispozici. 

Hlasování: pro: 0, proti: 10, zdržel se: 1 

Komise dále hlasovala o pronájmu a tento doporučuje s odkazem na výše uvedené zdůvodnění. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 2 

 

b/ Komise obdržela žádost o vyjádření ke směně pozemků parc. č. st. 1346/5 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 234 m2, parc. č. 615/29 ostatní plocha o výměře 1172 m2, parc. č. 665 ostatní plocha o výměře 186 

m2 část pozemku parc. č. 289/12 ostatní plocha o výměře 13 867 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc, za 

pozemky parc. č. 247/22 zahrada o výměře 406 m2, parc. č. 309/8 ostatní plocha o výměře 1706 m2, parc. č. 

315/10 ostatní plocha o výměře 3 830 m2, parc. č. 321/7 ostatní plocha o výměře 201 m2, parc. č. 322/8 

ostatní plocha o výměře 183 m2, parc. č. 324/183 ostatní plocha o výměře 1465 m2, parc. č. 324/191 ostatní 

plocha o výměře 206 m2, parc. č. 420/100 orná půda o výměře 2 243 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 

pozemek parc. č. 849/2 orná půda o výměře 5 050 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, část pozemku parc. č. 

776/5 orná půda o výměře 1 657 m2, parc. č. 812/41 orná půda o výměře 6 801 m2, (ideální podíl 1/2) 

pozemku parc. č. 776/10 orná půda o výměře 4 980 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, vše ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce. Předmětné pozemky se nachází v areálu bývalých kasáren Neředín 

a mají být dotčeny plánovanou výstavbou tramvajového depa. Na pozemku parc. č. st. 1346/5 zastavěná 

plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, se nachází část budovy bez čp/če, jiná st. ve vlastnictví SMOl. Na pozemku 

parc. č. 247/22 zahrada v k. ú. Neředín, ve vlastnictví SMOl, se nachází zahradní objekt ve vlastnictví třetí 

osoby nezapsaný v KN. Jedná se o třetí návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků v areálu bývalých 

kasáren Neředín.  

Komise nemá proti směně pozemků námitek. 

Hlasování: pro: 9, proti: 1, zdržel se: 1 

 

 

 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 18.00 hodin. 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 12. října 2021 v 17:00 hodin. v zasedací místnosti 

na ul. Kyselovská 74.  

 

 

 

 

Ivo Háger       ověřila:  Zlata Kührová 

předseda KMČ Slavonín    členka KMČ Slavonín 

 

 

Zapsal: Otakar Bačák  

 

 

Požadavky na odbory magistrátu: viz bod 4 písm. b, c, d 


