Zápis č. 25
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 26. 5. 2009.
Přítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Svobodová,
Šimoníková
Hosté : MPO : Dokoupil a Koutný

Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 24 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 na ul. Arbesova u domku před prodejnou stavebnin. Na upozornění občanů požadujeme
častější kontrolu v Lesíku, kde poslední dobou kromě kolařů ničí porost
motorkáři a jezdci na čtyřkolkách.
Jednání:
K zápisu č. 24 bod 3/ Oznámení o veřejném projednávání návrhu opatření
obecné povahy změny XVI.ÚpnSÚ Olomouc byly dle ujednání KMČ podány
písemné připomínky dne 11. 5. 2009. KMČ souhlasí. Hlasováno: 8 – 0 - 0
1. Č. j. SmOl/Maj/22/1352/2009/Š – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
majetku SmOl. Jedná se o část pozemku parc. č. 800/2 ostatní plocha o
výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice Nová ulice. Pozemek se nachází při ul.
Brněnská. Manželé Zavadilovi žádají o odprodej části předmětného pozemku
za účelem výstavby garáže. KMČ nesouhlasí s odprodejem protože je v
jednání prodloužení chodníku na ul. Arbesova kolem garáží a dále
s návazností na již vybudovaný chodník, který vede z ul. Arbesova na ul.
Brněnská až k podchodům k zastávkám MHD. Byl zpracován a
projednán návrh projektu již v roce 2007 a KMČ na četné připomínky
občanů trvá na jeho realizaci. Rovněž jde o zajištění bezpečnosti chodců.
Hlasováno: 8- 0 – 0
2. Č. j. SmOl/OPK/79/1625/2009/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje
Kateřině Sedláčkové zvláštní užívání chodníku při ul. Jižní 103, 105 za
účelem pořízení nové fasády v době od 4. 5. – 29. 5. 2009 v rozsahu délka 1
m, šířka 0,3 m = 0,3 m2 k postavení lešení. KMČ bere na vědomí.
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3. Č. j. SmOl/ŽP/55/7340/2009/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce. Na žádost pí Kateřiny Sedláčkové
byla sepsána tato dohoda na užívání pozemku parc. č. 686/5 v k. ú. Slavonín
na ul. Jižní 105. Doba záboru bude od 4. 5. 2009 do 29. 5. 2009 za účelem
umístění stavebního lešení v celkové ploše 2 m2. KMČ bere na vědomí.
4. Č. j. SmOl/SÚ/40/14/2009/Hy – sdělení o tom, že probíhá výstavba
rodinného domu a je třeba navrhnout pojmenování nově vznikající ulice ve
Slavoníně za hotelem Hesperia. KMČ po projednání navrhuje
Andersenova, Balzacova, Dumasova, K.Poláčka a Fr. Šrámka.
5. TSO zaslaly přehled činností v měsíci květnu 2009. KMČ bere na vědomí.
6. KMČ obdržela 2 pozvánky na Garden Party pro děti z dětských domovů,
kojeneckého ústavu, stacionáře a azylového domu, která se koná 28. 5. 2009
od 15.00 hodin na Kyselovské 123.
7. KMČ pořádá 18. 6. 2009 ve 14.00 hod setkání jubilantů. Pozvánky budou
osobně předány jubilantům členy KMČ dle rozpisu nejpozději do 9. června
2009.
8. DS GEO projekt – Pozvánka na jednání k projektu pro stavební řízení na akci
Moravská cyklotrasa k. ú. Slavonín, Nemilany dne 14. 5. 2009. Jednání se
zúčastnila pí Svobodová. Je navrhováno nebudovat chodník ani cyklostezku
na ul. Požárníků, ale osadit tuto ulici značkami pro obytnou zónu. KMČ
požaduje k dané problematice další osobní jednání na odboru investic.
9. Odpověď ŽP Ing. Zvoníčkové na stížnost tekoucí vody na ul. Za Kostelem
s tím, že šetřením na místě zjistili, že je v dezolátním stavu odvodňovací
prvek – žlábek kolem místní komunikace. KMČ požaduje odbor dopravy o
provedení opravy.
10.Občan pan Zemánek učinil dotaz ve věci vybudování kanalizaci na ul.
Konrádova. V plánu investic na rok 2009 je tato akce pod číslem 1155/07
zařazena.
Požadavky KMČ:
- opravit díru po průzkumném vrtu na ul. Hakenova v dolní části
- pravidelně vyvážet kontejner před hřbitovem a po sečení trávy na hřbitově a
v jeho okolí tuto shrabat a odvézt

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 30. června 2009 v 17,00 hod.
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.

Zapsala: Šimoníková
tajemnice

Za KMČ: Danuše Boková
předsedkyně
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