Zápis č. 35
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 30. 3. 2010.
Přítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kührová, Svobodová,
Šimoníková
Omluveni : Kaláb
Hosté: MPO pan Skácel, za občany paní Navrátilová
KMČ žádá MPO, aby na základě připomínek občanů pravidelně
kontrolovala stání aut ze stavby RD na chodníku v ul. Arbesova, stání aut
na ul. Jižní před domem č. 5, kde kvůli autům je špatný rozhled z přechodu
a prováděla kontrolu o bývalého obchodu Jednota na ul. Kyselovská, kde za
budovou se schází mládež, která ruší noční klid a dělá nepořádek.
Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 34 nebyly žádné připomínky.
Jednání :
1.

Č. j. SmOl/Maj/22/1164/2010/Sa– Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu,
výpůjčce majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o parc. č. 511/4
zahrada o výměře 335 m2 v k. ú. Slavonín, která se nachází při ul. Hraniční.
Jde o zázemí u objektu k bydlení č. p. 177 na pozemku parc. č. 510
zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví žadatelů manž. Švecových, kteří
si požádali o pronájem části předmětného pozemku o výměře 139 m2 jako
zázemí k RD a o poskytnutí výpůjčky zbylé části pozemku o výměře
196 m2 za účelem jeho sečení a údržby. Tento pozemek byl již při koupi
RD oplocen a navazuje na pozemky ve vlastnictví žadatelů. KMČ souhlasí
za podmínky sdělení důvodu rozdělení parc. č. 514/3 na dvě části, kdy
u každé je uveden jiný účel užívání. Hlasováno : 7 – 0 – 0

2.

Č. j. SmOl/Maj/22/7346/2009/Š – Žádost o sdělení stanoviska k věcnému
břemeni majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o bezúplatné
zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc.
č. 88/3 orná půda o výměře 1 573 m2 v k. ú. Povel. Pozemek se nachází při
ul. Slavonínská, bude dotčen výše uvedeným věcným břemenem přes
pozemek parc. č. 88/3 orná půda v majetku SmOl ve prospěch nemovitostí,
a to pozemků parc. č. 796/5 a 796/6 obojí orná půda, vše v k. ú. Slavonín
ve vlastnictví manž. Kubelkových. KMČ souhlasí. Hlasováno : 7 – 0 – 0

1

3.

Č. j. SmOl/OPK/79/626/2010/Nan – Rozhodnutí (havárie podzemních
inženýrských sítí), kterým se dodatečně povoluje Moravské vodárenské,
a.s. Tovární 41, Olomouc zvláštní užívání MK v ul. Jižní 89 v místě vjezdu
z důvodu havárie vodovodního řadu, v době od
19. 2. do 28. 2. 2010.
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Rozsah : výkop 2m x 1,5 m = 3 m a skládka 1 m2. Komunikace bude
uvedena do původního stavu v termínu do : provizorní úprava 28. 2. 2010,
definitivní úprava 30. 4. 2010. KMČ bere na vědomí.

4.

Č. j. SmOl/OPK/79/833/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje
p.Šmerdovi, zvláštní užívání MK v ul. Hakenova 16 v Ol. – Slavoníně,
vozovka, chodník za účelem vybudování přípojky vody a plynu v době od
7. 4. do 8. 4. 2010, v rozsahu 4 m x 0,5 m = 2 m2. Komunikace bude
uvedena do původního stavu do 8. 4. 2010. KMČ bere na vědomí.

5.

Č. j. SmOl/ŽP/55/4563/2010/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje společnosti
MSEM,a.s., Collo – louky, Místek 126, Frýdek – Místek, zvláštní užívání
ploch v ul. J. Beka na p. č. 1157/1, 1157/2 a 776/1 v k. ú. Slavonín v době
od 24. 3. do 7. 4. 2010 za účelem provedení výkopových prací – Olomouc
Jižní Macháček NNk na ploše 170 m x 1,5 m = 255 m2. KMČ bere na
vědomí.

6.

Č. j. SmOl/ŽP/55/3820/2010/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje společnosti
Waltr Stroje s.r.o. Přáslavice, zvláštní užívání ploch v ul. Arbesova 42
v době od 2. 3. do 11. 3. 2010 za účelem provedení výkopových prací
z důvodu havárie vodovodního řadu na celkové ploše 12 m2. KMČ bere na
vědomí.

7.

Č. j. SmOl/Maj/22/621/2010/Š – Interní sdělení Ing. Linkovi ved. OVVI –
Nabídka na odkoupení 7 ks podpěr (sloupy a střešníky) při demontáži
v rámci akce „Slavonín, ul. Kyselovská, rekonstrukce NNk“ od společnosti
ČEZ Distribuce a.s. KMČ upozorňuje, že na podporách je umístěn
rozhlas a VO. Jakým způsobem toto bude řešeno ?

8.

TSMO/1838/2010 – dopis pro KMČ. Od dubna do října 2010 budeme
pravidelně dostávat informace o službách zajišťovaných TSMO. Pro
Slavonín bude platit rozpis, podle kterého budou vyváženy popelnice na
KO 1 x za 14 dnů a s posunem o týden nádoby na BIO odpad také 1 x za 14
dnů. U kontejnerů je zachován týdenní cyklus (bytové domy). Tříděný
odpad: papír - úterý a pátek, sklo – úterý (středa) a pátek, plast –úterý a
pátek, tetrapack –středa. KO : 6. 4. a 19. 4., BIO : 12. 4. a 26. 4. 2010.
KMČ bere na vědomí.
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9.

Dle sdělení Odboru dopravy SmOl byly RM zařazeny do oprav rozbitá
silnice u kruhové cihelny směrem k Janíčkové a chodník a silnice z boku u
školy (přechod) na ul. Jižní x Arbesova. KMČ bere na vědomí.

10. Požadavky KMČ:
- upozorňujeme na havarijní stav kruhové cihelny, která je památkově
chráněna. Pozemek je oplocen, ale v plotě je díra, kterou se děti
dostávají do objektu, kde jim hrozí úraz.
- opravit vozovku v ul. K Lesíku, která je v desolátním stavu
- opravit na rohu ul. Buzulucká x Durychova (u garáží) vozovku, kde byly
prováděny ke konci roku 2009 výkopové práce (bez oznámení) a po nich
je silnice propadlá.

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 27. dubna 2010 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74. Jednání je veřejné.

Zapsala: Šimoníková
tajemnice

Za KMČ : Danuše Boková
předsedkyně
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