Zápis . 19
z jednání KM

. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 25. 11. 2008.

P ítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Ing. Maier, Kührová,
Svobodová, Šimoníková
Hosté:

MP Olomouc p. Raš ák, pí Václavíková.
KM požaduje, aby strážníci mohli ast ji vykonávat dohled ve
Slavonín , protože se množí erné skládky, stání automobil na
chodnících a trávnících apod.

P edsedkyn
p ipomínky.

p ivítala všechny p ítomné. K zápisu

. 18 nebyly žádné

Jednání:
1.

. j. SmOl/MAJ/22/5542/2008/Sk – Žádost o sd lení stanoviska k pronájmu
majetku SmOl, ásti pozemku parc. . 446/1 orná p da o vým e 200 m2
v k. ú. Slavonín. Pozemek se nachází mezi ulicemi Arbesova a Machátova a
m l by být užíván jako zeleninová zahrádka. O pronájem žádá pí Dana
Crhová, Olomouc. KM souhlasí s pronájmem. Hlasováno: 9 – 0 – 0

2.

. j. SmOl/OPK/79/4943/2008/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje
zvláštní užívání silnice II/570 v ul. Jižní 106 a chodníku – dlažba v ul. Jižní
106 firm SEKNE s.r.o., Hamerská, Olomouc, za ú elem opravy kanaliza ní
p ípojky. Oprava bude provád na od 3. 11. 2008 do 21. 11. 2008. Zábor
vozovky v rozsahu 6 m2 a chodníku v rozsahu 4,5 m2. Jedná se o ru ní a
strojní výkop. Komunikace i chodník budou uvedeny do p vodního stavu do
21. 11. 2008. KM bere na v domí.

3.

. j. SmOl/OKR/19/3129/2008/Ga – Oznámení o projednávání zadání
územního plánu m sta Olomouce. Návrh zadání je vystaven k ve ejnému
nahlédnutí na odboru koncepce a rozvoje Magistrátu m sta Olomouce,
Hynaisova 10, Olomouc od 31. 10. do 31. 12. 2008. Text návrhu je rovn ž
zve ejn n na elektronické ú ední desce MmOl na www.olomouc.eu a na speciální
webové stránce www.olomouc.eu/uzemni-planovani. Ve ejné projednávání se
uskute ní ve velkém zasedacím sále MmOl Hynaisova 10 Olomouc ve
tvrtek 27. 11. 2008 v 15.00 hod., kde m že každý uplatnit své p ipomínky.
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Ú ast: Boková, Šimoníková, Svobodová, Fišrová, Kaláb. KM
v domí.
4.

bere na

. j. SmOl/OKP/104/355/2008/PŠ – Zpomalovací prahy na ul. Machátova.
KM obdržela na v domí kopii odpov di panu Opletalovi z ul. Machátova.
KM bere na v domí.

5. MmOl – OVVI Mgr. Puha – upozorn ní pro KM , že je z ízen na stránkách
www.tsmo.cz formulá k nahlášení jakéhokoliv problému týkajícího se vandalismu a nepo ádku v odkládání odpadu mimo ur ená místa. Tímto zp sobem
lze operativn sjednat nápravu. KM bere na v domí.
6. Základní škola a Mate ská škola Raisova 1, Olomouc – Nemilany, Mgr. Eva
Kan ková, editelka školy zasílá KM Slavonín na v domí dopis zaslaný na
MmOl, vedoucímu dopravy Ing. L.Hoppovi ve v ci dopravního zna ení a
obnovení p echodu pro chodce u ZŠ Slavonín, Zolova 2. Op tovn
upozor uje na vysoké riziko nebezpe í na nep ehledném úseku dopravní
komunikace v okolí ZŠ Slavonín. Obavy a nespokojenost se sou asným
stavem vyjád ili rodi e všech žák na t ídních sch zkách a požadují ešení.
Dalším návrhem z jejich strany je falešný zpomalovací retardér, namalovaný
na vozovce a p ivítali by ranní p ítomnost strážník MP u školy. KM bere
na v domí a p ipojuje se k tomuto požadavku. Sd lujeme, že jsme již
n kolikrát jednali s dopravním inspektorátem i MmOl o tomto
požadavku. Dokladem toho je požadavek na investice na rok 2009 pod
íslem 1148/07. Znamená to, že již v roce 2006 jsme se tímto problémem
zabývali.
7. KM se dopisem obrací na nám stkyni primátora paní Tesa ovou ve v ci
uvažovaného pronájmu par. íslo 1309 v k. ú. Slavonín. V p ípad , že by
tento pozemek m l být skute n pronajat, nem žeme s tímto zám rem
souhlasit. Požadovali jsme již n kolikrát a prob hla i jednání se zástupcem
Les Olomouc, aby tento pozemek byl p eveden do kategorie trvalých
lesních porost s tím, že by byl Les m Olomouc p eveden do správy a tyto
by pozemek osázeli. Tím by vznikl celek zelen tolik nutný pro vybudování
klidové zóny a zlepšení životního prost edí pro ob any Slavonína. Slavonín
jako takový se nachází v inverzní dolin a je obklopen na p ilehlých kopcích
zástavbou nákupních center, které sebou samoz ejm nesou rozsáhlou
dopravu. Hlasováno: 8 – 0 – 1 (Fišrová)
8. KM se dopisem obrací na 1. nám stka primátora Mgr. Svatopluka Š udlíka
ve v ci ešení požadavk ob an Slavonína na z ízení dopravy MHD
k nákupním centr m na Horním Lánu a Pod Vlachovým. Navrhujeme, aby
linka . 17 zajížd la p es Slavonín 3 – 5 x dopoledne i odpoledne. Tím by
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byly obslouženy i Nemilany. Dále požadujeme, aby se p i otev ení provozu
Aqauparku po ítalo i s dopravní obsluhou Slavonína. Dovolujeme si
p ipomenout nutnost vybudování chodníku od ul. Zolova k ul. Kafkova
(TESCO), na který je již zpracována PD. Hlasováno: 9 – 0 – 0
9.

lenové KM se mimo ádn sejdou dne 9. 12. 2008 ve 14.00 hod.

P íští jednání KM se koná v úterý 16. prosince 2008 v 17.00 hodin.

Zapsala: Šimoníková
tajemnice KM

Za KM : Danuše Boková
p edsedkyn
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