Zápis č. 12
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 29. 4. 2008.
Přítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Kaláb, Kührová, Ing. Maier,
Svobodová, Šimoníková
Omluveni : Hausner
Hosté: Policie ČR Bc. npor. Tomáš Hrdý, pprap. Czabe,
strážníci MP : 154 Dokoupil a 042 Koutný

Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 11 nebyly žádné
připomínky.

Jednání:
1. Č. j. SmOl/Maj/22/7817/2007/Le – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
majetku SmOl. Jedná se o část parcely 1296/1 ostatní plocha o výměře 500
m2 v k. ú. Slavonín, kterou požadují manželé Crhákovi, Olomouc – Slavonín
za účelem výstavby RD. KMČ s prodejem souhlasí. Hlasováno: 8 – 0 – 0
2. Č. j. SmOl/Maj/2407/2008/Sk – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu
majetku SmOl. Jedná se o část parcely č. 338/1 ovocný sad o výměře 200 m2
v k. ú Slavonín. Parcela se nachází za budovou bývalého kina Kyselovská
118. O pronájem žádá paní Halounová, Olomouc a část parcely chce
využívat jako zahrádku. KMČ s pronájmem souhlasí. Hlasováno : 8 – 0– 0
3. Č. j. SmOl/ŽP/55/6218/2008/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje firmě ELMO –
SA spol. s. r. o. Pavlovická l Olomouc, na pozemku parc. č. 716/6, 716/7 a
716/8 v k. ú. Slavonín v ul. Požárníků provedení výkopových prací pro
přípojku NN v šířce 0,5 m a délce 5 m, celkem 2,5 m2 v době od 28. 3. do 28.
3. 2008. KMČ bere na vědomí.
4. Č. j. SmOl/OPK/79/1072/2008/Nan – Rozhodnutí (havárie podzemních
inženýrských sítí), kterým se dodatečně povoluje Moravské Vodárenské a.s.
Tovární 41 Olomouc, zvláštní užívání MK v ul. Machátova 2 v Olomouci –
Slavoníně. Jedná se o výkopové práce a skládku na vozovce – asfalt za
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účelem odstranění havárie vodovodního řadu v době od 13. 3. do 22. 3. 2008.
KMČ bere na vědomí.
5. Č. j. SmOl/OKR/19/687/2008/Št – Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení
řízení o změně XVII Územního plánu sídelního útvaru Olomouc, která bude
vydána opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Olomouc.
K veřejnému nahlédnutí je návrh změny č. XVII Územního plánu sídelního
útvaru Olomouc vystaven od 18. 4. do 19. 5. 2008 na Magistrátu města
Olomouce, odboru koncepce a rozvoje – Hynaisova 10 Olomouc. Dále je
zveřejněn na elektronické úřední desce MmOl www.olomouc.eu
Veřejné projednávání návrhu se uskuteční v pondělí 19. 5. 2008 v 15. 00
hod v zasedací místnosti odboru koncepce a rozvoje MmOl. KMČ bere
na vědomí s tím, že ing. Maier a p. Kaláb zda výše uvedená změna ÚP se
týká k. ú. Slavonín. OKR navštíví 6. 5. 2008 ve 13,30 hod.
6. Č. j. SmOl/OKR/19/761/2008/Vac – Přípis ohledně vytvoření přehledného
systému všech stávajících drobných rekreačních ploch (hřiště, sportovní,
dětská, dopravní v rámci subjektu MŠ a ZŠ, volně přístupná atd.), který by
informoval veřejnost o jejich stavu a možnostech využití. Zaslaný soupis
odpovídá skutečnosti. Požadujeme výměnu písku v pískovišti v lokalitě číslo
197 TJ Sokol Slavonín, Jižní ul. KMČ bere na vědomí.
7. TSMO/702 z 26. 3. 2008 – Informace k požadavkům ze strany KMČ, přehled
základních činností a kontaktních spojení vedení společnosti a vedoucích
pracovníků jednotlivých provozoven TSMO a.s., rozpis jarních sběrových
sobot a podrobné informace k nim a přehled činností v měsíci dubnu 2008
pro KMČ Slavonín. KMČ bere na vědomí.
8. Č. j. SmOl/OD/109/288/2008/VH – Sdělení odboru dopravy k žádosti o
zřízení přístřešku na zastávce MHD v ul. Kyselovská. Podle OD měla KMČ
vznést požadavek na zastávkový přístřešek při rekonstrukci ul. Kyselovská a
dále, že vzhledem k nízké četnosti cestujících na uvedené zastávce
nedoporučují výstavbu zastávkového přístřešku. KMČ rozhodla, že vyvolá
osobní jednání s panem Vojtěchem Holým k tomuto problému. Jednání za
KMČ se zúčastní: Boková, Šimoníková.
9. Dopravní stavby PROJEKCE s. r. o. Olomouc – Pozvánka na výrobní výbor
k akci „Zolova – Kafkova – chodník“ ( dokumentace pro stavební povolení
v rozsahu dokumentace pro provedení stavby). Jednání se uskutečnilo 23. 4.
2008 v zasedací místnosti odboru investic U Zlatého jelena – II. patro,
místnost č. 207 od 9. 00 hod. Za KMČ se jednání zúčastnily Boková,
Cigánková. Bylo projednáváno zejména řešení přechodu pro chodce v části
výjezdu na ul. Brněnská směrem na město a dále celkové provedení
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chodníku, který by měl začínat u odbočky ke garážím a dále až na ul.
Kafkovu k již vybudovanému chodníku. KMČ bere na vědomí.
10.StmOl – primátor – Pozvánka na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva města
Olomouce, které se koná v pondělí 28. 4. 2008 v 9.00 hod v budově
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10 Olomouc ve velkém zasedacím
sále. KMČ bere na vědomí.
11.TSO a.s. sdělují dopisem ze dne 25. 4. 2008 přehled činností v měsíci květnu
2008. KMČ bere na vědomí.

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 27. května 2008 v 17, 00
hod. v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.

Zapsala: Šimoníková
tajemnice KMČ

Za KMČ: Danuše Boková
předsedkyně
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