Zápis č. 20
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 16. 12. 2008.
Přítomni : Boková, Cikánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Svobodová,
Šimoníková
Omluveni : Ing. Maier,
Hosté :
strážník MPO : Rašťák
strážník PČR : Navrátil
Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 19 nebyly žádné připomínky.
Jednání:
1. Č. j. SmOl/MAJ/22/2489/2008/Le – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
majetku statutárního města Olomouce části pozemků p. č. 1296/1 a p. č.
1291/2, vše ostatní plocha o výměře 700 m2 v k. ú. Slavonín. Pan Ing. Aleš
Kilian žádá o odprodej výše uvedených částí pozemků za účelem užívání
jako zahrady, kterou má již 16 let pronajatou. KMČ s prodejem souhlasí a
upozorňuje, že celou dobu pozemek není užíván jako zahrada
Hlasováno: 5 – 3 – 0
2. Č. j. SmOl/MAJ/24//3/2008/Ji – Žádost o sdělení stanoviska k výkupu majetku statutárního města Olomouce parc. č. 84/1 zahrada o výměře 798 m2
v k. ú. Slavonín. Pozemek se nachází při ul. Zolova. Odbor majetkoprávní
obdržel stížnost od pana Benýška ke stávající situaci na ul. Zolova, ve které
žádá řešení ve věci zaplavování pozemku v jeho vlastnictví, případně o výkup tohoto pozemku. KMČ s výkupem souhlasí. Hlasováno : 8 – 0 – 0
3. Členové KMČ byli seznámeni s obsahem dopisů adresovaných 1. nám.
primátora Mgr. Svatopluku Ščudlíkovi ohledně zajištění MHD dopravy pro
občany Slavonína i Nemilan k nákupním centrům na Horním Lánu a Pod
Vlachovým, a nám. primátora paní Haně Kaštilové – Tesařové ohledně
pozemku p. č. 1309. který požadujeme začlenit do Lesíka ve Slavoníně.
Členové KMČ berou na vědomí.
4. KMČ projednala a podává níže uvedené připomínky včetně oddůvodnění
k návrhu zadání územního plánu města Olomouce :
KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín požaduje rozšíření a ozelenění ploch ve
Slavoníně jako kompenzaci za úbytek ploch a zeleně v souvislosti
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s výstavbou nákupních center. V městské části Slavonín je silně pociťován
nedostatek rekreačních a klidových ploch zejména v souvislosti
s rozšiřováním zástavby. Velkými problémy, které tíží občany je, že se
Slavonín nachází v inverzní dolině a také nadměrná zatíženost tohoto území
dopravou zejména k nákupním centrům na Horním Lánu a Pod Vlachovým.
K dalšímu zvýšení dopravy dojde otevřením Aquaparku.
Zejména požadujeme:
• rozšíření Slavonínského lesíka zejména o pozemky v majetku města a to
parc. č. 1309 a 1106 a parc. 1111 v soukromém vlastnictví
• zachování lokality kolem rybníka (ul. Požárníků) a rozšíření vzrostlé
zeleně i na parc. č. 812/1 v majetku města
• aby území směrem ke slavonínské pevnůstce bylo nezastavitelné, s tím, že
by tato celá lokalita měla být zahrnuta do území řešeného krajskou studií
„Rozvoje rekreace a cestovního ruchu Olomoucko – jih.“
5. KMČ obdržela žádost občanů Aloise Pospíšila a Pavla Kvapila z ulice
Požárníků, ve které požadují zbudování zpomalovací zóny na ul. Požárníků a
odstranění závad po výstavbě nové komunikace – obnovení rozšířené
krajnice štěrkem v zatáčce a vyrovnání vozovky u domu č. 9 na ulici
Požárníků. KMČ doporučuje dobudování vpustí, tak jak bylo v projektu
a vyrovnání vozovky. Alespoň jednostranný chodník je v požadavcích
KMČ na investice.
6. Členové KMČ odsouhlasili konání zasedání Komise městské části Olomouc
– Slavonín č. 23 v roce 2009 vždy poslední úterý v měsíci v 17,00 hodin.
27. ledna
24. února
24. března
28. dubna
26. května
30. června
28. července
25. srpna
22. září
27. října
24. listopadu
15. prosince

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 27. ledna 2009 v 17, 00 hod.
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.

Zapsala : Šimoníková
tajemnice KMČ

Za KMČ : Danuše Boková
předsedkyně

2

