Zápis č. 26
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 30. 6. 2009.
Přítomni : Boková, Cigánková, Hausner, Kaláb, Kührová, Šimoníková
Omluveni: Svobodová, Fišrová
Hosté : MPO : Václavíková, Skácel
občan pan Hager
KMČ požaduje po MP i nadále sledovat nedovolené parkování na zeleni a
prováděla kontrolu v Lesíku. Dále žádá, aby MP zajistila odklizení nepořádku
kolem ul. Brněnská a nepořádek vlevo od HESPERIE. Pan Hager požádal MPO
o pomoc při odstranění autovraku a odklizení nepořádku na ploše pod kostelem,
obojí v ul. Za Kostelem.

Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 25 nebyly žádné
připomínky.
Jednání:
1. Č. j. SmOl/OKR/19/1284/2008/Šo – Oznámení o veřejném projednávání
návrhu opatření obecné povahy Souboru změn č. XIX Územního plánu
sídelního útvaru Olomouc v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona a
ve smyslu § 172 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších
předpisů, veřejné projednávání návrhu souboru změn č. XIX Územního
plánu sídelního útvaru Olomouc (ÚpnSÚ Olomouc), který řeší celkem 14
dílčích změn v k. ú. Lošov, Neředín, Nemilany, Nová ulice, Černovír,
Chválkovice, Hejčín, Slavonín, Droždín, Svatý Kopeček a Hodolany.
V městské části Slavonín se týkají: návrh č. XIX/24 Slavonín, ul.
Kyselovská, bydlení. Předmětem změny je změna územním plánem
navrženého funkčního využití pro komerčně sportovní aktivity ve prospěch
ploch pro bydlení venkovské BV; návrh č. XIX/27 – Slavonín
protipovodňová opatření. Předmětem změny je vymezení ploch pro suché
nádrže na toku Nemilanky. K veřejnému nahlédnutí je návrh souboru
změn č. XIX ÚpnSÚ Olomouc vystaven od 22. 6. 2009 do 6. 8. 2009 na
MmOl, odboru koncepce a rozvoje – Hynaisova 10, Olomouc. Veřejné
projednávání návrhu s odborným výkladem se uskuteční 6. 8. 2009 v
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15.00 hodin v zasedací místnosti odboru koncepce a rozvoje MmOl
v budově Hynaisova 10, 5. patro. KMČ po projednání bere na vědomí
s tím, že na dalším jednání bude upřesněna účast.
2. Č. j. SmOl/Maj/22/2758/2009/Le – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu
majetku SmOl. Jedná se o část parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 56 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. Předmětná část pozemku se nachází
v zahrádkářské kolonii při ul. Kyselovská. Paní Alena Kozíková žádá o
pronájem části předmětného pozemku za účelem zřízení zeleninové zahrádky
po paní Lindě Zbořilíkové, která ukončila nájemní smlouvu na předmět. část
pozemku ke dni 31. 5. 2009. KMČ s pronájmem souhlasí. Hlasováno:
6–0–0
3. Č. j. SmOl/ŽP/55/9291/2009/Ste – Údržba pozemku parc. č. 1307 v k.ú.
Slavonín, výzva. KMČ obdržela na vědomí dopis od odboru ŽP, oddělení
péče o zeleň. Na základě místního šetření odbor ŽP upozornil vlastníka PLUM CONSULTING s.r.o. Nábřeží 9, Olomouc o sjednání nápravy, kde
jako vlastník je povinen zajišťovat pravidelnou údržbu, zejména sečením a
úklidem odpadu. KMČ bere na vědomí.
4. TSO zaslaly přehled činností v měsíci červnu a červenci 2009. V pondělí dne
6. 7. 2009 bude prováděn svoz odpadu bez omezení. KMČ bere na vědomí.
5. DS GEO projekt – Zápis z jednání k projektu pro stavební řízení na akci
Moravská cyklotrasa ORP Olomouc v k.ú. Povel, k. ú. Slavonín, Nemilany,
k. ú. Řepčín – část 1. Na jednání byly projektanty předloženy návrhy
situačního řešení výše uvedených částí Moravské cyklostezky dle zadání
odborem investic MmOl. Cyklotrasa vede ulicí Požárníků ( související je
připravovaná stavba Požárníků – chodník), kde bude pouze vyznačena
orientačním značením, dále po polních cestách přes přejezd trati ČD do ulice
Povelské v Nemilanech. Navrženo bude zpevnění cesty s asfal. povrchem o
šířce 3,0 m na délku cca 630 m. KMČ po projednání bere na vědomí.
6. HBH Projekt spol. s. r. o. pracoviště Olomouc, pozvánka na vstupní výrobní
výbor dne 16. 6. 2009 v 9. 00 hod. Předmětem jednání bylo odsouhlasení
technického řešení, rozsahu stavby a případné úpravy vůči zadávací
dokumentaci II/570 – Jižní – Zolova (u ZŠ) – chodník, přechod, parkoviště.
KMČ bere na vědomí.
7. Primátor SmOl Martin Novotný – Pozvánka na 17. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Olomouce na pondělí 22. června 2009 v 9.00 hod. do
budovy MmOl – Hynaisova 10, Olomouc – velký zasedací sál. KMČ bere
na vědomí.

2

8. SmOl – OVVI – Mgr. Puhač – sdělení a informace na kácení a výsadbu
náhradních stromů, na obnovu vodorovného dopravního značení i označení
žlutých čar okolo míst na popelnice a kontejnerová stání. Požadavky na
značení lze uplatnit u pí Hany Vacové ( hana.vacova@tsmo.cz ), dále na
umísťování čísel orientačních a popisných na budovy, domky, ploty, včetně
označníků ulic s doporučením, že typizované tabulky lze objednat u TIP
STUDIA, Pasáž Centrum v Olomouci. Náklady hradí vlastník. KMČ bere
na vědomí.
9. SmOl/ŽP – pan Dreiseitl – žádost o sdělení stanoviska KMČ k navrženému
novému stanovišti na vytříděné složky v lokalitě u kruhové cihelny. Stávající
stanoviště se nachází na soukromém pozemku. Z tohoto důvodu je třeba
provést změnu a kontejnery přemístit na navrhované stanoviště, nebo by
KMČ měla navrhnout jiný pozemek ve vlastnictví SmOl. KMČ souhlasí
s navrhnutým novým stanovištěm dle přiloženého snímku. Hlasováno:
6–0–0
Požadavky KMČ:
 opravit díru v zeleném pásu u chodníku na ul. Jižní před číslem 101
 prořezat, případně vykácet uschlé hrušky na ul. Jižní před domem č. 1
 ořezat, případně vykácet černé jeřabiny na břehu vpravo pod hřbitovem v ul.
Na Stráni
 zajistit kosení trávy vpravo v ul. Na Stráni před zahrádkami

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 28. července 2009 v 17.00
hod. v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.

Zapsala: Šimoníková
tajemnice

Za KMČ: Danuše Boková
předsedkyně
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