Zápis č. 23
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 24. 3. 2009.
Přítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kührová, Šimoníková
Omluveni : Ing. Maier, Kaláb,
Neomluvena : Svobodová
Hosté : MPO : str. pan Benýšek a Hanus

Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 22 nebyly žádné připomínky.
Zástupci MP Olomouc byli požádáni o častější kontrolu parkování vozidel na
zeleni, na chodnících a nepřehledných místech.
Jednání:
1. Č.j. SmOl/OPK/79/496/2009/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje firmě
ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení EMONTAS tř. Kosmonautů 8, Hodolany
Olomouc zvláštní užívání MK v ul. Kyselovská x U Zahrádek v Olomouci –
Slavoníně – chodník – dlažba za účelem vybudování přípojky NN na stavbu
v době od 17. 2. 2009 – 19. 2. 2009. Komunikace bude uvedena do
provizorní úpravy 19. 2. 2009 a definitivní úprava bude do 30. 4. 2009.
Rozsah zvláštního užívání: výkop – obsah 30 m2, skládka: obsah 60 m2.
KMČ bere na vědomí.
2. Č.j. SmOl/OPK/79/683/2009/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje pí Pavle
Navrátilové Jílová 5, Nová Ulice, Olomouc zvláštní užívání MK v ulici Za
Kostelem vedle č. 16. Jedná se o změnu rozhodnutí z 8.10.2008 pod č.j.
SmOl/OPK/79/4770/2008/Nan, která se týká žadatele a osoby zodpovědné za
průběh zvláštního užívání. Místo zvláštního užívání – vozovka za účelem
zřízení přípojky vody do 4. 3. 2009, délka 5 m, šířka 0,8 m, obsah = 4
m2.Definitivní úprava komunikace bude provedena do 30. 4. 2009. KMČ
bere na vědomí.
3. Č.j. SmOl/ŽP/55/3397/2009/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje Moravské
Vodárenské a.s. Tovární 41, Olomouc zábor v ul. Požárníků, v době od
13. 2. do 22. 2. 2009 celková plocha: délka 3, 6 šířka 2, 4 celkem 6 + 24 m2
pro výkopové práce – havárie vodovodního řadu. KMČ bere na vědomí.
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4. SmOl – odbor ochrany Ing. Bednář – vyplnění a zaslání karty obce
s potřebnými údaji. KMČ bere na vědomí.
5. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategie rozvoje kraje – Bc Ing.
Hana Mazurová Olomouc – Dopis KMČ 23 ve věci nesouhlasu s výstavbou
Logistického centra, které má být vybudováno poblíž Obchodního centra
HANÁ. Se svými stížnostmi se na KMČ obrátili občané Slavonína. Členové
KMČ stojí pevně na straně občanů Slavonína a se zamýšlenou výstavbou
Logistického centra nesouhlasí. Odpověď na připomínky k výstavbě nebyla
akceptována z důvodu pozdního podání a z důvodu nedodržení vyhlášky o
korespondenci s úřadem ( nelze posílat korespondenci pouze emailem, je
třeba ji podat písemnou formou). KMČ bere na vědomí.
6. KMČ byla doručena žádost občanů na Zolové ulici č. 18, 20, 22, 24, ve které
žádají o umístění dopravní značky zakazující vjezd a parkování na příjezdové
slepé komunikaci, která je určena výhradně pro obsluhu majitelů rod. domků.
Žádost občanů, majitelů rod. domků Zolova 18, 20, 22, 24 bude po
projednání předána na odbor dopravy Ing. Hoppovi MmOl. KMČ souhlasí
se žádostí občanů a doporučuje žádosti občanů vyhovět.
7. SmOl – Jarní sběrové soboty 2009 – ve Slavoníně budou dvě stanoviště a
sice roh ul. Hakenova x Kyselovská ( cihelna ) a v ul. Pod Kostelem ( bývalá
U.N.R.A. ) a to 9. května 2009 od 8.00 – 13. 00 hod. 14 dní předem budou
občané informování místním rozhlasem. KMČ bere na vědomí.
8. SmOl – OVVI – informace o správném používání vývěsních skříněk. KMČ
vzala na vědomí.

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 28. dubna 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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