Zápis č. 40
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 31. 8. 2010.
Přítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Svobodová,
Šimoníková
Omluveni : Kührová
Hosté:

MPO p. Skácel, p. Gužík
občané : p. Petr Dudek, p. Jan Zengler, p. Jaroslav Michálek

Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 39 nebyly žádné připomínky.
Požadavek na MPO : nadále sledovat stání aut na chodnících, odkládání odpadů
na nevhodných místech (příkopy apod.), jízdy čtyřkolek v Lesíku a na parc.
číslo 1170/13 v k.ú. Nemilany. Dohlédnout na scházení se mladých lidí ve
večerních hodinách za bývalým obchodem U.N.R.A v ul. Na Stráni.
Občané z Nemilan představili sdružení Motosport, které usiluje o vybudování
motokrosové trati na p. č. 1170/13 v k. ú. Nemilany. Představa je taková, že
provoz by byl každý den, po skončení platnosti současného ÚP v r. 2011
požádají o prodloužení povolení k provozování tohoto sportu znovu, přesto že
v návrhu nového ÚP je na výše uvedeném pozemku opět orná půda. Stavební
úřad ale podal informaci, že výjimka bude povolena pouze na 1 rok. Členové
KMČ nadále trvají na vybudování klidové zóny slavonínský Lesík, rozšířené o
další sousední pozemky v majetku statutárního města Olomouce. Povolení
výstavby motokrosové trati je v přímém rozporu s budováním klidové zóny, o
které se jedná několik roků.
Jednání :
1. Č. j. SMOl/Maj/22/3381/2010/Čí – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
majetku statutárního města Olomouce a to část parc. č. 1319/1 ost. plocha o
výměře 7 m2 v k. ú. Slavonín, která se nachází mezi řadovými garážemi u
ul. Jižní a zahradou domu Jižní 29. Žadatelé Dostálovi žádají o odprodej
této části pozemku za účelem rozšíření garáže na pozemku parc. č. 1319/2
zast. plocha v k. ú. Slavonín, která je
i s pozemkem v jejich
vlastnictví. KMČ souhlasí. Hlasováno : 7 – 0 – 0
2.

Č. j. SMOl/Maj/22/2412/2010/Le – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
majetku statutárního města Olomouce a to níže uvedených pozemků vše
v k. ú. Slavonín, které se nachází v areálu zahrádkářské osady Slunečnice
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ZO Kyselovský kopec. Žádost podalo několik fyzických osob a org. Český
zahrádkářský svaz, ZO Kyselovský kopec pro účely zahrádkářské činnosti,
zázemí k chatkám, které jsou v jejich vlastnictví a k zajištění přístupu a
příjezdu.
část parc. č. 887/213 o výměře 161 m2
část parc. č. 887/213 o výměře 19 m2
část parc. č. 887/213 o výměře 10 m2
část parc. č. 887/213 o výměře 9 m2
parc. č. 887/249 o výměře 58 m2
parc. č. 887/250 o výměře 79 m2
parc. č. 887/251 o výměře 74 m2
parc. č. 887/252 o výměře 85 m2
parc. č. 887/253 o výměře 95 m2
parc. č. 887/254 o výměře 108 m2
parc. č. 887/255 o výměře 128 m2
parc. č. 887/256 o výměře 123 m2
parc. č. 887/257 o výměře 58 m2
KMČ souhlasí. Hlasováno : 7 – 0 – 0
3.

Č. j. SMOl/ŽP/55/12200/2010/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje fa WALTR
Stroje s.r.o. Přáslavice v ul. Jižní 30 od 10. 8. do 19. 8. 2010 za účelem
odstranění havárie vodovodního řadu. KMČ bere na vědomí.

4.

Č j. SMOl/OI/13/1/2010/Zj – Plán investic roku 2011 realizace –požadavky
a projektová příprava – požadavky. KMČ projednala a upravila požadavky,
které jsou přílohou tohoto zápisu. Hlasováno : 7 – 0 – 0

5.

Č. j. SMOl/Maj/22/4130/2010/Br – Plán údržby na rok 2011: členové KMČ
projednali požadavky na údržbu, které jsou přílohou zápisu. K požadavkům
na r. 2010 je třeba konstatovat, že většina z nich nebyla provedena.
Hlasováno : 7 – 0 – 0

6.

Č. j. TSMO/5022/2010 – Plán prací pro KMČ na měsíc září 2010. Sečení
trávy ve Slavoníně bude prováděno 1. – 3. září 2010. KMČ bere na
vědomí.

7.

Č. j. SMOl/OD/4/121/2010/JK – Připomínky k provádění zimní údržby:
pokud zůstane operační plán zimní údržby týkající se Slavonína ve stejném
rozsahu i na nadcházející zimu tj. údržba všech chodníků, tak je třeba říct,
že většina chodníků nebyla vůbec udržována a ostatní sporadicky. Nově je
třeba zařadit do zimní údržby loni nově vybudovaný chodník z ul. Zolova
na ul. Kafkova po pravé straně až ke kruhovému objezdu.
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8.

Povodeň ve Slavoníně 6. – 7. 8. 2010 – Členky KMČ Boková a Cigánková
zpracovaly soupis viditelných škod na majetku města. K tomuto se vyjádřil
odbor dopravy, který zařídil odstranění těch, které mohl nechat opravit
TSMO. Pokud se týká bodu 7. příloha č. 4, tak chodník u školy (z boku)
v ul. Jižní x Arbesova byl zařazen do oprav na rok 2010 – výměna
dlažby 30 x 30 za 40 x 40 v ceně 90 tis. Kč. Tato částka byla přidělena
odboru dopravy, takže věříme, že bude letos provedena oprava. Body
3., 4. a 15. nejsou v jejich kompetenci, doporučují se obrátit na Krajský
úřad a na správce toku Nemilanka. Magistrát zajistil přistavení čtyř
kontejnerů denně od 7. 8. do 13. 8. 2010 pro občany postižené povodní.

Požadavek : občané žádají vybudování ochranné stěny u chodníku na ul.
Kafkova pod mostem. Při dešti jsou občané znečisťováni špinavou vodou
projíždějícími auty.

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 21. září 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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