Zápis č. 30
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 26. 10. 2009.
Přítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Svobodová,
Šimoníková
Hosté: MmOl : Ing. Lubomír Hopp - odb. dopravy
MPO : Mgr. Musil a pí Václavíková
Požadavek na MPO: Do doby obnovení přechodu u školy zajistit službu
policistů v ranních hodinách od Po – Pá.
Občané: Světnická, Navrátilová, Hýsková, Baštincová, Kolesárová a Konečný
Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 29 nebyly žádné připomínky.
Jednání:
- V úvodu jednání opětovně přednesly přítomné občanky své požadavky na
vybudování přechodu u školy na ul. Zolova 1. Ing Hopp informoval o záměru
instalovat dočasné dopravní značení a to 2 x omezení rychlosti na 30 km/h a
2 x vyznačení na komunikaci značka „Pozor děti“. Dále bylo dohodnuto, že
zařídí ořezání větví u značky „Pozor děti“ naproti Sladolu. Rovněž zařídí
úpravu přechodu na ul. Jižní x Arbesova (díra u chodníku). Bylo dohodnuto,
že na žádost občanů bude příští rok instalováno l VO v uličce (Dykova u
zastávky) a bude tam zabudován směrem od zastávky na začátku uličky
sloupek tak, aby bylo zamezeno průjezdu aut.
- Ve věci obsluhy MHD Horního Lánu pro občany Slavonína bylo dohodnuto,
že MmOl zajistí od 13. 12. 2009 autobusovou linku, která bude obsluhovat
zastávky od Tržnice až do Nedvězí, přičemž bude zajíždět k nákupním
střediskům na Horním Lánu. Autobus by měl vyjíždět od Tržnice v 9,45 h
směrem do Nedvězí a zpět z Nedvězí kolem 10,30 h a ve 12,32 h.
- Vybudování zpomalovacího prahu na ul. Machátova v její horní části.
- Ing. Hopp podal informaci, že KMČ dostane z odboru OVVI seznam
chodníků, které nebude město v zimním období udržovat.
1. Č. j. SmOl/Maj/22/3389/Le- revokace usnesení k bodu č. 3 ze zápisu č. 28 ze
dne 25. 8. 2009: KMČ souhlasí s odprodejem částí pozemků parc. č.
1120/1 a parc. č. 100/10 za podmínky, že nebude žádným způsobem
zúžena cesta ( p. č. 100/10) a že bude zachován dostatečný přístup
k domu sousedů ( p. č. 1120/1).
Po telefonickém vysvětlení současného stavu t.j. existence nájemní smlouvy
na p. č. 1120/8 manž. Kubovými, upravujeme vyjádření komise k výše
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uvedenému č.j. ve věci žádosti manželů Kubových, týkající se prodeje části
pozemků 1120/1 a 100/10. Tímto Vás zároveň žádáme o poskytnutí kopií
nájemních smluv, týkajících se stavby RD Kubových, protože ty nemáme.
Tato změna byla odeslána 9. 10. 2009 pí Lexmaulové, DiS. Po předběžném
projednání členové KMČ souhlasí. Hlasováno: 7 - 1 – 0
2. Č. j. SmOl/Maj/22/3623/2009/Ha – Žádost o sdělení stanoviska k výpůjčce
majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o část pozemku 706/8 ostatní
plocha o výměře 328 m2 v k. ú. Slavonín. Vlastníci navazujících pozemků
žádají o výpůjčku předmětného pozemku za účelem užívání přístupové cesty
na pozemky v jejich vlastnictví. Parc. č. 706/8 o celkové výměře 375 m2 dle
zjištění v katastrální mapě není dosud rozdělena. Z toho důvodu se KMČ
nebude zatím vyjadřovat k případnému odprodeji části parc. č. 706/8 o
výměře 47 m2 panu Christovi. KMČ po projednání souhlasí s výpůjčkou
části parc. č. 706/8 o výměře 328 m2 v k.ú. Slavonín. Hlasováno: 8 – 0 – 0

3. Č. j. SmOl/ŽP/55/14483/2009/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně , zábory a výkopové práce, kterou se povoluje firmě Kabelový
servis s. r. o. Lenhartova 16, Lošov 163, Olomouc užívat parc. č. 1081/74 a
1229/15 (u bývalé hvězdárny) v termínu od 14. 9. do 23. 9. 2009 za účelem
výkopových prací – pokládka telefonních kabelů na celkové ploše 800 m2,
z čehož vlastní výkop činí 280 m2. KMČ bere na vědomí.
4. Č. j. SmOl/OPK/79/3438/2009/Nan – Rozhodnutí (havárie podzemních
inženýrských sítí), kterým se dodatečně povoluje firmě Veolia voda,
Moravská vodárenská a.s., Tovární 41 Olomouc zvláštní užívání MK v ul.
Arbesova 18, vozovka – asfalt za účelem opravy havárie vodovodního řadu
v době od 7. 8. do 16. 8. 2009. Jedná se o ruční i strojní výkop v rozsahu
3,75 m2 a skládku v rozsahu 2 m2. Komunikace bude uvedena do původního
stavu do 16. 8. 2009. KMČ bere na vědomí.
5. Č. j. SmOl/OPK/79/4008/2009/Nan/ - Rozhodnutí, kterým se povoluje firmě
Elektromontáže BLESK, s. r. o. Na zákopě 1a, Olomouc zvláštní užívání
MK v ul. Zolova 24 B – odstavná plocha za účelem přeložky kabelu VN
v době od 16. 9. do 25. 9. 2009. Jedná se o výkopové práce z čehož výkop je
o výměře 22,5 m2 a skládka 22,5 m2. Komunikace bude uvedena do
původního stavu do 25. 9. 2009. KMČ bere na vědomí.
6. MmOl- Návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na
období let 2010 – 2012 k připomínkování do 25. 10. 2009. KMČ vzhledem
k rozsahu tohoto materiálu si vybrala problematiku skupin Senioři, Dětí,
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mládež a rodina a Občané v přechodné krizi. KMČ po seznámení se s výše
uvedenými skupinami nenavrhuje doplnění o další požadavky.
7. KMČ obdržela nabídku od Střední školy zemědělské U Hradiska 4, Olomouc
na možnost studia University třetího věku, kterou organizuje Mendelova
zemědělská a lesnická universita Brno. Program má název Člověk a příroda
ve 21. století, je určen každému od 50 let věku a je pestrým průřezem všech
témat týkajících se existence člověka na této zemi. Součástí programu je i
doprovodný kurz „Nebojte se počítačů“. KMČ bere na vědomí.
8. Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje upozorňuje občany na začátek
topné sezóny. Z toho důvodu vydal pokyny před zahájením topné sezóny, a
varování ve kterých upozorňuje na špatný stav a nesprávné užívání
komínových těles a dále na instalaci a užívání topidel. Pokyny jsou zaměřeny
na zamezení vzniku požárů v bytech a obytných domech. Občané budou
informování prostřednictvím místního rozhlasu. KMČ bere na vědomí.
9. TSO zaslaly informace o přehledu činností v měsíci září a říjnu 2009 a
přehled kontaktních spojení pro KMČ s upozorněním, že v období od 1. 11.
2009 do 31. 3. 2010 nebudou KMČ dostávat přehled činností. KMČ bere na
vědomí.
10.Č. j. KUOK96700/2009- 277.2.1 S5, náměstek hejtmana Mgr. Alois Mačák
sděluje ve věci Zajížďka autobusů linky č. 728 k nákupnímu centru HANÁ,
že příslušným orgánem pro řešení našeho požadavku je Statutární město
Olomouc, odbor dopravy, Hynaisova 10. Linka 728 je příměstskou linkou a
zajišťuje dopravní obslužnost dotčených obcí a města Olomouce. Rozšířením
linky by se prodloužila jízdní doba a tím také doba přepravy cestujících, což
by mělo za následek snížení kvality přepravy. Pokud by provozovatel linky
Veolia Transport požádal o změnu licence s návrhem na rozšíření linky
musela by být žádost projednána s dotčenými obcemi, městem Olomouc a
dalšími orgány dle ustanovení § 11 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů. KMČ po projednání rozhodla, že
bude v této věci dále jednat s MmOl. Hlasováno: 8 – 0 - 0
11.Č. j. KUOK94734/2009, náměstek hejtmana Mgr. Alois Mačák sděluje, že
náš požadavek o převod silnice II/570 na MK projednal s vedoucím odboru
dopravy a silničního hospodářství, který potvrdil, že tato záležitost je
krajskému úřadu známa již od roku 2003, kdy proběhlo několik jednání. Na
základě bezpečnostního auditu byla zpracována projektová dokumentace,
když realizace navrhovaných opatření je odvislá od finančních prostředků
v rozpočtu Olomouckého kraje. O převodu silnice do MK musí rozhodnout
samospráva Statutárního města Olomouce a olomouckého kraje. Pokud by
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město Olomouc o tento převod požádalo Olomoucký kraj sděluje, že by
Zastupitelstvu Olomouckého kraje doporučil převod schválit. S ostatními
požadavky je třeba se obracet na město Olomouc. KMČ po projednání
rozhodla, že požádá příslušného náměstka o projednání v RMO a
v Zastupitelstvu. Hlasováno: 8 – 0 – 0

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 24. listopadu 2009 v 17.00 h.
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.

Zapsala: Šimoníková
tajemnice

Za KMČ: Danuše Boková
předsedkyně
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