Zápis č. 41
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 21. 9. 2010.
Přítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kührová, Svobodová,
Omluvena : Kaláb, Šimoníková
Hosté:

MPO p.Dokoupil, paní Kalodová

Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 40 nebyly žádné připomínky.
Paní Kalodová žádá o výměnu kovového retardéru na ul. Machátova 9
za dlážděný práh širšího provedení. RD, který koupila, byl desítky let
neobydlený, takže při instalaci stávajícího retardéru se nikdo z tohoto RD
nemohl vyjádřit. Stávající retardér při průjezdu aut je velmi hlučný a ruší nové
majitele. KMČ doporučuje odb. dopravy situaci řešit. Žádost je přiložena.
Požadavek na MPO : nadále sledovat stání aut na chodnících, odkládání odpadů
na nevhodných místech (příkopy apod.).
Jednání :
1. Č. j. SMOl/Maj/22/3158/2010/Le – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
majetku statutárního města Olomouce a to parc. č. 295/1 orná půda o
výměře 986 m2 v k. ú. Slavonín, která se nachází při ul. Kyselovská. Manž.
Holubíkovi žádají o odprodej tohoto pozemku za účelem výstavby
zahradního domku a realizaci dalších plánovaných investic. Jsou vlastníky
RD parc. č. 295/8 a výše uvedený pozemek užívají jako zahradu na základě
nájemní smlouvy. KMČ s odprodejem souhlasí za podmínky, že nebudou bránit protipovodňové úpravě toku Nemilanky.
Hlasováno : 6 – 0 – 0
2.

Č. j. SMOl/Maj/22/4575/2010/Ha – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
majetku statutárního města Olomouce a to část parc. č. 293/1 orná půda o
výměře 385 m2 v k. ú. Slavonín, která se nachází při ul. Kyselovská. Manž.
Slavíčkovi žádají o odprodej této části pozemku za účelem rozšíření zázemí
k RD a jsou vlastníky RD č. p. 439 s pozemkem parc. č. 293/2 zast. pl. o
výměře 71 m2. KMČ s odprodejem souhlasí. Hlasováno : 5 – 0 – 1

3.

Č. j. SMOl/Maj/22/4461/2010/Sk – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouce a to část parc. č. 338/1 ovocný
sad o výměře 200 m2 v k. ú. Slavonín. Pozemek je součástí zahrady za
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budovou bývalého kina na ul. Kyselovská 118, Slavonín. Paní Straškrábová
žádá o pronájem výše uvedené části pozemku za účelem užívání zahrádky a
k rekreaci. KMČ souhlasí s pronájmem bez možnosti realizace
jakýchkoliv staveb vzhledem k plánovanému rozšíření Lesíka.
Hlasováno : 6 – 0 – 0
4.

Č. j. SMOl/Maj/22/4461/2010/Sk – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
majetku statutárního města Olomouce a to část parc. č. 338/8 zahrada o
výměře 33 m2 v k. ú. Slavonín. Pozemek se nachází v blízkosti ul.
Hakenova. Manž. Unzeitigovi žádají o odprodej výše uvedené části
pozemku za účelem rozšíření zahrady, jsou vlastníky sousedních
nemovitostí a to RD č. p. 232 na p. č. 327 a p. č. 338/9 zahrada. KMČ
nesouhlasí vzhledem k tomu, že na sousední nemovitost Hakenova 8 je
vydán exekuční příkaz k prodeji. Novému majiteli by bylo podstatně
zmenšeno zázemí domu na parc. č. 338/8 o výměře
84 m2.
Hlasováno : 6 – 0 – 0

5.

Č. j. SMOl/OPK/79/3483/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se dodatečně
povoluje MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ Olomouc zvláštní užívání MK
v ulici Jižní 33 - 35 ve Slavoníně a to chodník – dlažba za účelem opravy
havárie vodovodního řadu v době od 10. 8. do 19. 8. 2010 v celkovém
rozsahu 2,5 m2. Chodník bude upraven do původního stavu do 19. 8. 2010.
KMČ bere na vědomí.

6.

Č. j. SMOl/OPK/79/3727/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje paní
Kvietkové zvláštní užívání MK v ulici Hakenova 3 ve Slavoníně a to
vozovka za účelem opravy střechy RD v době od 11. 9. do 12. 9. 2010
v rozsahu 10 m2 – kontejner. Komunikace bude uvedena do původního
stavu do 12. 9. 2010. KMČ bere na vědomí.

7.

Č. j. SMOl/ŽP/55/12842/2010/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje fa
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Olomouc zvláštní užívání MK v ul.
Zolova 17 na pozemku p. č. 31/13 v k. ú. Slavonín v době od 3. 9. do 4. 9.
2010 za účelem provedení výkopových prací z důvodu havárie
vodovodního řadu v délce 4 m a šířce 3 m = 12 m2. KMČ bere na vědomí.

8.

Č. j. SMOl/ŽP/55/11992/2010/Hu – Oznámení o jednání „ Vodní a
odtokové poměry v oblasti Slavonína a Nemilan – vodní tok Nemilanka“,
které se konalo 14. 9. 2010 v 8,30 hod. v ul. Janíčkova u RD č. 13.
Účastníci : za SMOl – ŽP Ing. Hučínová a Ing. Zvoníčková, Moravská
vodárenská Olomouc, Povodí Moravy Přerov, za KMČ Svobodová a
Boková, občané Slavonína a Nemilan. Z jednání vyplynulo, že vlastníkem
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koryta Nemilanky je Zemědělská vodohospodářská správa Brno, a
správcem toku Nemilanky Povodí Moravy. Povodím Moravy bylo slíbeno,
že do konce roku budou odstraněny z břehů náletové dřeviny a poté se
začne s čistěním koryta Nemilanky od Moravy směrem ke Slavonínu.
Problémem je nedostatek finančních prostředků a kontaminované nánosy
v Nemilance. KMČ bere informace na vědomí.
9.

Statutární město Olomouc – primátor svolává 29. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Olomouce na úterý 14. 9. 2010 od 9,00 hod. do
budovy Magistrátu města Olomouce – Hynaisova 10, Olomouc, velký
zasedací sál. Program je na pozvánce. KMČ bere na vědomí.

10. Harmonogram sběrových sobot – podzim 2010. Ve Slavoníně se bude
sběrová sobota konat 30. října 2010 od 8,00 – 12,00 hod. Stanoviště : u
bývalého obchodu Jednota v ul. Pod Kostelem. Pracovnice detašovaného
pracoviště bude občany průběžně informovat rozhlasem. KMČ bere na
vědomí.
11. 7. 10. 2010 ve 14,00 hod. se uskuteční slavnostní setkání jubilantů.
Členové komise osobně pozvou všechny jubilanty.
Sraz členů komise je 7. 10. 2010 v 8,30 hod.
12. Požadavky KMČ :
- ul. Dykova x Jižní ořezat keře, které brání výhledu
- ul. Zolova - Kafkova, břeh pod Brněnskou vyčistit od odpadků
- na ul. Kafkova odstranit posečený rákos z koryta Nemilanky
- v ul. Brněnská směrem k Olomouci vyčistit příkop
- v ul. Jižní před č. 1 ořezat nebo vykácet staré hrušně a osadit novými
stromy
- prosíme o zjištění a sdělení, ve které dny je povoleno ve Slavoníně
pálení suché trávy.

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 26. října 2010 v 17,00 hod.
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74. Jednání je veřejné.

Zapsala: Boková

Za KMČ : Danuše Boková
předsedkyně
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