Zápis č. 22
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 24. 2. 2009.
Přítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová,
Svobodová, Šimoníková
Omluveni : Ing. Maier
Hosté : MPO : str. pan Benýšek a Hanus
pan Ambrož V. a Ing. Medveď za zahrádkářské kolonie

Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 21 nebyly žádné připomínky.
Před jednáním KMČ vyslechla názory hostů ze zahrádkářských kolonií jaký
mají důvod k výkupu části pozemku č. 1309. Na jejich požadavek, aby členové
KMČ změnili své stanovisko v této věci, tito na svém původním stanovisku
trvají.
Jednání:
1. Č. j. SmOl/Maj/22/6620/2008/Sk – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu
majetku SmOl. Jedná se o část parcely č. 450/1 zahrada o výměře 256 m2
v k. ú. Slavonín. Pozemek je součástí zahrady za domem Arbesova č. 46 a
má sloužit jako zeleninová zahrádka. Na pozemek měl uzavřenu nájemní
smlouvu pan Holý, který ze zdravotních důvodů požádal o ukončení nájemní
smlouvy dohodou. O pronájem pozemku požádali manželé Očenáškovi.
KMČ nesouhlasí s pronájmem protože na minulém jednání KMČ 27. 1.
2009 byl KMČ odsouhlasen prodej pozemků včetně výše citovaného pod
Č. j. SmOl/Maj/22/6949/2008/Le panu Matějkovi. Hlasováno: 8 – 0 – 0
2. Č. j. SmOl/OPD/28/453/2008/Mi – Informace o záměru města prodat
majetek SmOl. Jedná se o pozemky parc. č. 1291/2 o výměře 1 094 m2 a
1296/1 o výměře 3 054 m2 obojí ostatní plocha a parc. č. 1298 o výměře
232 m2 lesní pozemek vše v k. ú. Slavonín za účelem ponechání
zeleninových zahrádek pro obyvatele domu Hakenova 11, tak jak je tomu
nyní. Žadateli jsou Hlavatí. KMČ po projednání s prodejem nesouhlasí,
protože do dnešního dne tyto pozemky neslouží jako zeleninové
zahrádky, nejsou udržované a po většinou je to skladiště nepotřebného
materiálu. Pravá strana parcely 1296/1 směrem k lesíku je rozdělena na
úzké pásy, kde jsou rozpadlé šopy a poslední pás slouží k chovu ovcí (
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zápach ) a rovněž tyto již dávno neslouží jako zeleninové zahrádky.
Navíc by tímto byl znemožněn přístup do lesíka – klidové zóny. Pokud se
týká parc. č. 1298, tak o jejím prodeji nemůže být uvažováno, protože se
jedná o lesní pozemek. Vzhledem k tomu, že se zpracovává nový územní
plán města Olomouce domníváme se, že by se v současné době neměly
pozemky které sousedí s lesíkem prodávat a mělo by se počkat, zda se
podaří pozemky začlenit do klidové zóny, o kterou již usilujeme pět let.
Výstavbou nákupních a společenských center na Horním Lánu a Pod
Vlachovým značně ubylo zeleně a vzhledem k tomu, že Slavonín je
v inverzní dolině požadujeme, aby tyto ztráty byly kompenzovány.
Hlasováno: 8 – 0 – 0
3. Č. j. SmOl/OKR/19/168/2009/Se – Oznámení o projednávání návrhů zadání
souboru změn č.XX ÚpnSÚ Olomouc. K. ú. Slavonín se týká dílčí změna
XX/2 Jižní ulice – bydlení na parc. č. 812/28 ( ochranné pásmo
elektrozařízení ) a XX/29 Kyselovský kopec, zahrádky část parc. č. 1309
( ÚSES – biokoridor ). KMČ bere na vědomí.
4. SmOl – odbor ochrany Ing. Bednář. Požadavek na vyplnění karty obce, která
byla v příloze zaslána. Při nejasnostech volat na tel. 585 510 267. Paní
Šimoníková zjistí o co konkrétně se jedná. KMČ bere na vědomí.
5. SmOl vyhlašuje Výzvu k předkládání projektových námětů do integrovaného
plánu rozvoje města – Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. KMČ bere
na vědomí.
6. SmOl – OVVI – Požadavek na opravu a rozšíření nadzemních rozvodů a
výměnu 3 ks reproduktorů místního rozhlasu v ceně Kč 18. 000,- s termínem
do 30. 6. 2009. KMČ bere na vědomí.
7. Č. j. SmOl/OKP/104/409/2008//PŠ – řešení požadavků občanů Slavonína na
obslužnost nákupních center Horního Lánu a Pod Vlachovým MHD. Jednání
s 1. náměstkem primátora Mgr. S. Ščudlíkem se uskuteční 5. března 2009 ve
13,00 hod. v jeho kanceláři. Účast: Boková, Hausner, Fišrová, Kührová,
Svobodová.
8. KMČ bere na vědomí opatření MP Olomouc k eliminaci stání vozidel na
rizikových místech na území města Olomouce s tím, že se jedná o přestupky,
které vytváří nebezpečné situace a ohrožují tak přímo ostatní účastníky
silničního provozu. Jedná se zejména o státní vozidel v křižovatkách a stání
vozidel před přechody pro chodce. Provinilým občanům bude MPO
umísťovat upozornění na vozidlech. KMČ rozhodla, že text opatření bude
vyhlášen místním rozhlasem.
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9. Na upozornění občanů na tekoucí vodu ze ZD Slavonín a rozbitou vozovku
Za Kostelem zaslala pí Cigánková stížnosti Ing. Fazekašovi a Ing. Večeřové.
Na rozbitou vozovku reagoval písemně Ing. Nantl s tím, že byla nařízena její
oprava, která byla provedena. Pokud se týká ucpaného kanálu byl tento ZD
Slavonín pročištěn. KMČ bere na vědomí.

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 24. března 2009 v 17, 00 hod.
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.

Zapsala : Šimoníková
tajemnice KMČ

Za KMČ : Danuše Boková
předsedkyně
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