Zápis č. 24
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 28. 4. 2009.
Přítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Svobodová,
Šimoníková
Hosté : MPO : velitel odd. pan Lubomír Urban
: Ing. Jan Daňhel, Jižní 101
Za detašované pracoviště : Ing. Libuše Dostálová

Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 23 nebyly žádné připomínky.
KMČ požaduje po MP i nadále sledovat nedovolené parkování na zeleni. Dále
žádá, aby MP zajistila odklizení nepořádku kolem ul. Brněnská a Kafkova. Na
upozornění občanů požadujeme častější kontrolu v Lesíku, kde poslední dobou
kromě kolařů ničí porost motorkáři a jezdci na čtyřkolkách.
Žádost občanů o zřízení dalších parkovacích stání na ul. Jižní a Topolová. Ing.
Daňhel předal tuto žádost písemně s podpisem 28 občanů. KMČ se k této
žádosti připojuje. Hlasováno: 8 - 0 – 0
Jednání:
1. Č. j. SmOl/Maj/22/1460/2009/Hu – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
majetku SmOl. Jedná se o část. parc. č. 706/8 ostatní plocha o výměře 45 m2
v k. ú. Slavonín. Předmětný pozemek se nachází při ulici Požárníků. Pan
Christa žádá o odprodej části pozemku za účelem rozšíření zázemí
k pozemkům parc. č. 706/12 zast. pl. a parc. č. 706/5 zahrada. KMČ
s prodejem souhlasí, pokud nebude omezen přístup na ostatní pozemky.
Hlasováno: 8 – 0 – 0
2. Č. j. SmOl/Maj/22/898/2009/To – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
majetku SmOl. Jedná se o pozemky část. parc. č. 1347/6 ostat. pl. o výměře
21 m2 a část parc. č. 776/1 orná půda - dle GP parc. č. 776/40 zast. pl. o
výměře 5 m2 vše v k. ú. Slavonín. Předmětné pozemky se nachází pod
stavbami trafostanic. Objekty trafostanic jsou ve vlastnictví společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. KMČ po projednání s prodejem souhlasí.
Hlasováno: 8 – 0 – 0
3. SmOl – odbor koncepce a rozvoje – Oznámení o veřejném projednávání
návrhu opatření obecné povahy změny č. XVI Územního plánu sídelního
útvaru Olomouc. K veřejnému nahlédnutí je návrh změny č. XVI ÚpnSÚ
Olomouc vystaven od 1. 4. 2009 do 18. 5. 2009 na MmOl – odboru koncepce
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a rozvoje, Hynaisova 10. Veřejné projednání návrhu s odborným výkladem
se uskuteční 18. 5. 2009 v 15.30 hodin ve velkém zasedacím sále MmOl,
Hynaisova 10. Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své
připomínky. Připomínky, stanoviska a námitky je nutné podat písemně na
adresu úřadu: Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje,
Hynaisova 10. KMČ požádala Ing. Galíkovou o společnou schůzku ve věci
změny územního plánu, která se uskuteční 7. 5. 2009 v 8.00 hodin na jejím
pracovišti. Schůzky se zúčastní: Kührová, Cigánková, Hausner, Boková.
KMČ bere na vědomí.
SmOl – OVVI – oznámení, že byly Zastupitelstvím města č. 16 dne 20. 4.
2009 schváleny nové názvy ulic: Lokalita v katastrálním území Slavonín –
jedná se o nově vznikající ulici na pozemku při Arbesově ulici, kde probíhá
výstavba 24 rodinných domů. – ulice Rudolfa Smahela - KMČ bere na
vědomí.
Č. j. SmOl/OPK/79/1098/2009/Nan – Rozhodnutí, kterým se dodatečně
povoluje firmě Veolia voda, Moravská vodárenská, a. s. Tovární ul.,
Olomouc zvláštní užívání silnice č. II/570 - vozovka na ul. Jižní 87 z důvodu
havárie kanalizační přípojky 19. 3. 2009. Rozsah zvláštního užívání délka 4
m, šířka 2,5 m, obsah 10 m2, ruční i strojní výkop. KMČ bere na vědomí a
upozorňuje, že vozovka není po provedených rozkopávkách kvalitně
opravena.
Č. j. SmOl/OPK/79/1102/2009/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje firmě
Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o Pavelkova 2, Bystrovany 222
zvláštní užívání silnice č. II/570, Zolova x Jižní x Kyselovská v Olomouci –
Slavoníně za účelem rekonstruce chodníků - předláždění na ul. Jižní od 18. 4.
2009 do 19. 4. 2009. Rozsah zvláštního užívání: délka 50 m, šířka 2,5 m,
obsah = 125 m2. Za průběh zvláštního užívání odpovídá: STALAMP, s. r. o.
Šantova 14, Olomouc. Komunikace bude uvedena do původního stavu
v termínu do 19. 4. 2009. KMČ bere na vědomí.
TSO – sdělení, že od dubna do října budeme opět pravidelně dostávat
informace o službách zajišťovaných jejich společností. V příloze nám byl
zaslán přehled činností v měsíci dubnu 2009 a přehled základních činností a
kontaktních spojení vedení společnosti s tím, aby veškeré požadavky,
připomínky apod. byly nadále adresovány příslušnému pracovníkovi.
Uvedený pracovník bude provádět i kontrolní činnost plnění jednotlivých
činností. KMČ bere na vědomí.
KMČ byla doručena žádost občana Miroslava Kapounka, Požárníků 21,
Olomouc na opravu cesty, parc. č. 903/1. Jedná se asi o 60 m úsek od ulice
Povelská a Požárníků k vjezdu na jeho pozemek. Dle sdělení pana Kapounka
je tato komunikace jedinou příjezdovou cestou k jeho rodinnému domu na
adrese Požárníků 171/21 Olomouc – Slavonín, parcelní číslo 805 a 1233/2.
KMČ po projednání a doporučení předá požadavek na opravu cesty na
SmOl k dalšímu jednání a řízení. Hlasováno: 8 – 0 – 0
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9. Sdělení SmOl o rozhodnutí Rady města Olomouce, která na svém jednání 7.
4. 2009 odvolala z KMČ č. 23 Slavonín na jeho vlastní žádost Ing. Václava
Maiera.
10.Předsedkyně KMČ obdržela email 14. 4. 2009 od pana Václava Málka
s upozorněním na situaci v lokalitě slavonínského Lesíka, kde se rozšířilo
ježdění na horských kolech a co hůře v letošním roce i na motorkách a
čtyřkolkách. Panu Málkovi byla ze strany KMČ poskytnuta informace o
záměrech s Lesíkem. Po projednání KMČ postupuje k sjednání nápravy
obě písemnosti OŽP a Správě Lesů města Olomouce Ing. Šimkovi.

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 26. května 2009 v 17,00 hod.
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.

Zapsala: Šimoníková

Za KMČ: Danuše Boková

3

