Zápis č. 18
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 21. 10. 2008.
Přítomni : Boková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Ing. Maier, Kührová,
Svobodová, Šimoníková
Omluveni : Cigánková
Hosté:

MPO p. Rašťák, Ing. Švec – Filosofická fakulta UP

Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 17 byla připomínka pí
Fišrové k bodu č. 2 s tím, že nesouhlasí s vyjádřením ostatních členů komise,
kteří i nadále trvají na svém stanovisku.
Členové KMČ po projednání s panem Rašťákem požadují po MPO, aby byl
instalován informativní radar na ul. Machátova od prodejny stavebnin směrem
k prodejnám automobilů (OPEL).
Ing. Švec informoval KMČ o situaci k výsadbě topolové aleje a jejího zprůchodnění. Seznámil KMČ s možností prezentace výsledků práce studentů FF UP,
která se zabývá historií a současností městské části Slavonín.
Jednání:
1. KMČ obdržela email - odpověď od SmOl – stavebního odboru, týkající se
nepřijatelného způsobu nakládání s lidskými ostatky na bývalém hřbitově
s tím, že povinnosti stavebníků je kosterní pozůstatky sesbírat a uložit na
místě k tomu určeném. V tomto konkrétním případě bylo dohodnuto, že
kosterní pozůstatky budou uloženy na hlavním hřbitově. KMČ bere tuto
informaci na vědomí.
2. Č. j. SmOl/OKR/19/2867/2008/Vac – odpověď na podnět občanů i KMČ
k dosadbě zeleně – aleje mezi městskými částmi Slavonín a Nemilany v k.ú.
Slavonín na pozemku p. č. 1146 a přiléhajících pozemcích s tím, že odbor
koncepce a rozvoje se bude tímto podnětem intenzivně zabývat a dále
sděluje, že příprava tohoto záměru bude časově náročná a výsledek jednání
může být ovlivněn i jinými neznámými skutečnostmi. KMČ bere tuto
informaci na vědomí.
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3. Č. j. SmOl/ŽP/55/17051/2008/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje Ing. Janu
Daňhelovi zábor v ul. Jižní 101 v k.ú. Slavonín na pozemku p. č. 682 v době
od 6. 10. – 5. 11. 2008 umístění stavebního lešení na celkové ploše 5 m2.
KMČ bere na vědomí.
4. Č. j. SmOl/OPK/79/4768/2008/Ja – Rozhodnutí, kterým se povoluje fy
SEKNE spol. s r. o. Hamerská 12, Holice zábor - úplná uzavírka MK v ul. Za
Kostelem (před novostavbou RD) za účelem připojení inženýrských sítí
v době od 13. 10. – 17. 10. 2008. KMČ bere na vědomí.
5. Č. j. SmOl/OP/79//4508/2008/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje panu
Liborovi Dvořáčkovi, Nešverova l, Olomouc zábor – zvláštní užívání MK
v ulici Arbesova 290 – vozovka – asfalt, chodník – kostka – za účelem
zřízení vodovodní přípojky v době od 2. 10. do 5. 10. 2008 na celkové ploše
10 m2. Komunikace bude uvedena do původního stavu do 5. 10. 2008. KMČ
bere na vědomí.
6. Č. j. SmOl/OPK/79/4770/2008/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje fy
SEKNE spol. s r. o. Hamerská 12, Holice zábor – zvláštní užívání MK v ulici
Za Kostelem (naproti č. 5) v Olomouci – Slavoníně – vozovka – živice za
účelem přípojky IS v době od 13. – 17. 10. 2008 na celkové ploše 8 m2.
Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do 17. 10. 2008.
KMČ bere na vědomí.
7. KMČ obdržela na vědomí dopis – podpisovou akci občanů na zabudování 2 –
3 ks zpomalovacích prahů/retardérů v ulici Machátova v Olomouci –
Slavoníně s tím, že za poslední 2 roky se provoz na této komunikaci zvýšil
natolik, že se zde chodci nemohou bezpečně pohybovat. Občané se obrátili
s podpisovou akcí na l. náměstka primátora Mgr. S. Ščudlíka.

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 25. listopadu 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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