Zápis č. 29
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 22. 9. 2009.
Přítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kührová, Šimoníková
Neomluveni: Kaláb, Svobodová
Hosté: MPO p. Rozsypal, p. Rampa
Požadavek na MPO: Do doby obnovení přechodu u školy zajistit službu
policistů v ranních hodinách od Po – Pá.
Občané: Světnická, Navrátilová, Hýsková, Baštincová, Strnisko
Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 28 nebyly žádné
připomínky.
Přítomní občané důrazně požadují znovuobnovení přechodu na ul. Zolova před
školou, umístění značky snížení rychlosti na 30 km/hod a na vozovku před
školou z obou stran provést nástřik značky „Pozor děti“. Poukazují zejména na
vážné ohrožení dětí z důvodu velkého provozu. Občané nám sdělili, že k
urychlenému sjednání nápravy připravují petici. KMČ požadavek občanů
podporuje s tím, že dopravní situace v této části Slavonína je velmi vážná.
Jednání:
1. Č. j. SmOl/OPK/79/3668/2009/Nan – Rozhodnutí, kterým se dodatečně
povoluje zvláštní užívání MK v ul. Machátova 5 vozovky – asfalt za účelem
opravy havárie vodovodního řadu v době od 21. 8. do 30. 8. 2009 v rozsahu
celkem 3 m2 firmě Waltr Stroje s. r. o. Přáslavice. Komunikace bude uvedena
do původního stavu do 30. 8. 2009. KMČ bere na vědomí.
2. Č. j. SmOl/ŽP/55/14006/2009/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce. Na žádost Moravské Vodárenské
a. s. Olomouc byla uzavřena dohoda s OŽP Olomouc o užívání plochy na ul.
Machátova 7 za účelem opravy havárie vodovodního řadu v době od 24. 8.
do 2. 9. 2009 na celkové ploše 7,5 m2. KMČ bere na vědomí.
3. Č. j. SmOl/ŽP/55/13931/2009/Dr – Výzva ke sjednání nápravy. Na pozemku
par.č. 533/31 v k. ú. Slavonín se nachází stavební odpad. Výzvou byl osloven
vlastník pozemku, aby v termínu do 25. 9. 2009 buď předložil doklady o
přípustnosti skládky, nebo tuto nechal odklidit a předložil doklady o jejím
uložení. KMČ bere na vědomí.
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4. Č. j. SmOl/ŽP/55/13895/2009/Dr – Výzva ke sjednání nápravy. Na pozemku
par.č. 1109/2, kde se nachází různé plasty, térový papír, igelitové pytle,
větve, plechovky od barev atd. a na parc. č. 1110/2, na které se nachází
stavební odpad a pařezy stromů. Výzvou byl osloven vlastník pozemku, aby
v termínu do 18. 9. 2009 buď předložil doklady o přípustnosti skládky, nebo
tuto nechal odklidit a předložil doklady o jejím uložení. KMČ bere na
vědomí.
5. Č. j. SmOl/ŽP/55/13919/2009/Dr – Výzva ke sjednání nápravy. Na pozemku
par.č. 1110/2 v k. ú. Slavonín se nachází stavební odpad. Výzvou byli
osloveni spoluvlastníci pozemku, aby v termínu do 18. 9. 2009 buď
předložili doklady o přípustnosti skládky, nebo tuto nechali odklidit a
předložili doklady o jejím uložení. KMČ bere na vědomí.
6. KMČ na opakované žádosti občanů o zajištění dopravy k nákupním
střediskům na Horním Lánu a Pod Vlachovým podává písemnou žádost na
Krajský úřad náměstkovi hejtmana Mgr. Mačákovi s návrhem na možné
řešení prostřednictvím linky č. 728 (Veolia). Hlasováno: 6 – 0 – 0
7. KMČ na stálé stížnosti občanů opakovaně požaduje vyřešení převodu silnice
II/570 na místní komunikaci. V této věci jednaly pí. Cigánková a Boková
s nám. hejtmana Mgr. Mačákem. KMČ písemný požadavek předá nejpozději
ve čtvrtek na Krajský úřad. Mimo to bude také poslán e-mailem. Po
projednání KMČ souhlasí. Hlasováno : 6 – 0 – 0
8. Členové KMČ rozhodli, že na žádost občanů bude na příští jednání komise
přizván Ing. Pešout z PČR.

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne . 27. října 2009 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.

Zapsala: Šimoníková
tajemnice

Za KMČ: Danuše Boková
předsedkyně
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