Zápis . 17
z jednání KM

. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 30. 9. 2008.

P ítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Ing. Maier, Kührová,
Svobodová, Šimoníková
Omluveni : Kaláb, MPO
Hosté:
Ing. Jan Vrána – Ob anské sdružení pro obce Žer vky a Bystro ice
M. Spá il
P edsedkyn
p ipomínky.

p ivítala všechny p ítomné. K zápisu

. 16 nebyly žádné

Ing. Vrána informoval leny komise o zám ru výstavby „Skladová zóna
Bystro ice“ a o tom, že v sou asné dob je zahájeno zjiš ovací ízení a
zve ejn ní informace zjiš ovacího ízení výše uvedeného zám ru za azeného
v kategorii II, ve smyslu zák. . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní
prost edí ve zn ní pozd jších p edpis . KM již na svém zasedání 27. 5. 2008
se k tomuto zám ru vyjad ovala a písemn informovala 1. nám stka
primátora Mgr. S. Š udlíka, který následn v m síci ervnu potvrdil komisi
p íjem našeho podání a sd lil, že toto postoupil k ešení Ing. Dosoudilovi
z OKR a Ing. Hoppovi z odboru dopravy. Dále sd lil, že bude na zasedání
Rady 3. 6. 2008 tuto informovat o možných problémech s výstavbou
Logistického centra, zejména pak pokud se týká dopravy. Vzhledem
k tomu, že i OŽP magistrátu m sta Olomouce je dot eným správním
ú adem a m l by se ve lh t do 6. 10. 2008
vyjád it k . j.:
KUOK66779/2008 Sp. Zn.:KÚOK/66777/2008/OŽPZ/507 ze dne 10. 9. 2008,
žádáme, aby do svého vyjád ení zapracoval i názor KM
.23 Olomouc –
Slavonín, kde trváme na tom, že z naší strany existuje d vodná obava, že
místní ást Olomouc – Slavonín bude v plné mí e zasažena pr jezdem
kamion , hlavn z toho d vodu, že pro investora je trasa od Bystro ic p es
Nedv zí a Slavonín finan n nejvýhodn jší, nejkratší, bez dálni ních
poplatk a nejrychlejší bez zbyte ného zdržování na semaforech. Naše
obavy vychází z komentá e pod ástí D – Komplexní charakteristika a
hodnocení vliv na ve ejné zdraví a životní prost edí, kde zadavatel v bec
ne eší možný závlek nákladní a osobní dopravy do okolních obcí. Jak je
všeobecn známo leží Slavonín v inverzní dolin a již dnes je neúm rn
zat žován dopravou související s obchodními centry na Horním Lánu a Pod
Vlachovým, rovn ž z ekonomické výhodnosti. Pro úplnost uvádíme, že
OKR magistrátu m sta Olomouce se pod .j. SmOl/OKR/19/1797/2008/Zo
ze dne 12. 6. 2008 vystavil Územn plánovací informace ze kterých vyplývá,
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že je možné uvažovanou výstavbu Logistického centra uskute nit, bez
ohledu na možné dopady na ob any Slavonína. Hlasováno: 8 – 0 – 0
Pan Miroslav Spá il z ulice Dykova požaduje již 3 roky instalaci sloupku do
ulice Dykova sm rem od zastávky MHD na ul. Kyselovskou a op tovné osazení
zna kou „Stezka pro p ší“. Dále upozor uje na to, že p i se ení trávy kolem
Nemilanky na ul. Dykova je tato tráva ponechávána na míst a p i deštích je
stržena do koryta Nemilanky, která se tímto ucpává. Žádá, aby tráva byla
odvážena. Z d vodu velkého nepo ádku kolem kontejner na t íd ný odpad na
ul. Dykova požaduje, aby tyto byly p emíst ny jinam.
Jednání:
1.

.j. SmOl/Maj/22/2502/2008/To – Žádost o sd lení stanoviska k prodeji
majetku SmOl, parc. . 338/4 zahrada o vým e 183 m2 v k. ú. Slavonín.
P edm tný pozemek se nachází p i ulici Hakenova. Ing. Jana Šmerdová a
Josef Šmerda, Lidická 56, Nemilany, jako vlastníci nemovitostí parc. 332 a
333 v k. ú. Slavonín žádají o odprodej parc. . 338/4 zahrada o vým e
183 m2 za ú elem z ízení zázemí k rodinnému domu. P ístup k pozemku
parc. . 338/4 zahrada není možný než p es dvorek jejich domu. KM po
projednání s prodej souhlasí. Hlasováno: 8 – 0 – 0

2.

. j. SmOl/Maj/22/3527/2008/Ji – Žádost o sd lení stanoviska k prodeji
majetku SmOl, ást parc. . 1309 orná p da o vým e 700 m2 v k. ú.
Slavonín. P edm tný pozemek se nachází u zahrádká ské osady ve
Slavonín . ZS osada Na Vyhlídce a ZS ZO Slavonín, zastoupený panem
Vladimírem Ambrožem, Tovární 15 žádají o odprodej ásti pozemku za
ú elem p est hování umíst ní vodních nádrží z pozemku v soukromém
vlastnictví. KM
po projednání nesouhlasí s žádnou z navrhovaných
variant (A, B) z d vodu probíhajících jednání o parc. . 1309 v majetku
m sta Olomouce s tím, že KM a Lesy Olomouc uvažují o rozší ení
Lesíka o tuto parcelu. Zám rem je dobudování klidové zóny pro
ve ejnost práv ve spolupráci s Lesy Olomouc. Z p iložené mapky není
z ejmé o jak velký pozemek ve vlastnictví cizí osoby se jedná, když je
patrné, že i parc. . 862/233 je sou ástí zahrádká ské osady. Hlasováno:
8–0–0

3.

. j. SmOl/OKP/104/326/2008/PŠ – 1. nám stek primátora Mgr. Svatopluk
Š udlík, žádá leny komise o spolupráci p i zjiš ování havarijního stavu
d evin na ve ejn p ístupných plochách. Nejde jen o d eviny na pozemcích
m sta, ale i o havarijní d eviny a špatný stav na pozemcích jiných subjekt .
Naše podn ty a požadavky o ekává do 10. 10. 2008 prost ednictvím OVVI.
KM po projednání navrhuje odstran ní uschlých t ešní sm rem
2

k Pevn stce, pro ezání je abin po pravé stran ke h bitovu a vysekání
d evin kolem celého h bitova, vše v ul. Na Stráni. Vysekat nálety na ul.
Janí kova na b ehu Nemilanky. Vysekat a upravit d eviny po celé délce
meliora ního p íkopu od ul. Jižní po ul. Kyselovskou (ze zadu u výrobny
lah dek Labužník). Na ul. Kyselovská kolem celého bývalého objektu U.
N. R. A. v etn chodníku vysekat a upravit d eviny.
4.

. j. SmOl/OPK/79/4375/2008/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje
Energo IPT s.r.o. M rovice nad Hanou zvláštní užívání MK v ulici U
Zahrádek – chodník za ú elem provedení nové fasády pro bytový d m
v dob od 22. 9. – 1. 10. 2008. Komunikace bude uvedena do p vodního
stavu do 1. 10. 2008. KM bere na v domí.

5.

. j. SmOl/OPK/79/4319/2008/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje
Energo IPT s.r.o. M rovice nad Hanou zvláštní užívání MK v ulici U
Zahrádek vozovka – chodník za ú elem z ízení p ípojky vody, p íjezd na
stavbu a definitivní úprava pro bytový d m v dob od 15. 9. – 30. 9. 2008
vozovka a chodník v dob od 15. 9. do 31. 10. 2008. KM bere na v domí.

6. SmOl – Rada m sta Olomouce vyhlásila na své sch zi 16. 9. 2008 další
výb rové ízení na poskytování úv r z Fondu rozvoje bydlení m sta
Olomouce. Termín podání žádostí o úv r je stanoven v období od 17. 9. do
15. 11. 2008. Žádosti k výb rovému ízení budou vydávány na ekonomickém
odboru Magistrátu m sta Olomouce, Horní nám stí, budova radnice
– 2. patro, kancelá . 45 v pond lí a st edu od 8 – 12. 00 hod a od 13.00 17.00 hod. Informace podá pí Va ková nebo Sprátková na tel. 585513330.
KM bere na v domí s tím, že Ing. Dostálová Libuše bude v ú ední dny
detašovaného pracovišt informovat ob any prost ednictvím místního
rozhlasu.
7. KM p edala OKR Ing. Žalákové požadavek na dosadbu a op tovné
zpr chodn ní topolové aleje mezi Slavonínem a Nemilanami v k. ú. Slavonín
na parc. . 1146 a parc. p iléhající, vše v majetku SmOl a PF R. Návrh na
dosadbu zpracoval Ing.Vilém Švec, tel. 776 576 598 a e-mail:
vilem.svec@seznam.cz. KM bere na v domí.
8. TSO zaslaly p ehled innosti na m síc zá í a íjen 2008. KM
v domí.

bere na

9. Magistrát m sta Olomouce zaslal harmonogram sb rových sobot. Ve
Slavonín se sb rová sobota koná 1. listopadu 2008 na stanovišti u bývalého
obchodu U. N. R. A. KM bere na v domí.

3

10. KM obdržela dopis od ímskokatolické farnosti Olomouc – Slavonín,
týkající se nep ijatelného zp sobu nakládání s lidskými ostatky. Jedná se o
bývalý h bitov na ulici Za Kostelem, kdy byly pozemky p id leny jako
náhrada z titulu restitucí. Zm nou územního plánu se staly stavebními
parcelami. P vodní zám r byl z ídit na tomto pozemku par ík. Pozemek
vlastnila církev, který po zrušení h bitova p evedla na m sto. K vy ešení této
situace byla sjednána dohoda se H bitovy Olomouc o z ízení místa pro
uložení zbývajících ostatk na novém h bitov . KM bere na v domí.

P íští jednání KM se bude konat v úterý dne 21. íjna 2008 v 17, 00 hod.
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.

Zapsala: Šimoníková
tajemnice KM

Za KM : Danuše Boková
p edsedkyn
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