Zápis č. 45
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 25. 1. 2011.
Přítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Kaláb, Kührová, Svobodová,
Šimoníková
Omluven : Hausner
Hosté:

MPO p.Dokoupil

Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 44 nebyly žádné připomínky.
Jednání :
1.

Č. j. SMOl/Maj/22/1164/2010/Čí - Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
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. Žadatelé
manž. Švecovi žádají o odprodej výše uvedeného pozemku za účelem
rozšíření zázemí k budově čp. 177 (objekt k bydlení) na parc. č. 510 v jejich
vlastnictví. Vlastní rovněž navazující pozemek parc. č. 511/3 zahrada.
Všechny pozemky jsou v k. ú. Slavonín. KMČ s odprodejem souhlasí
pokud je toto v souladu s uvažovanou výstavbou komunikace Jeremiášova x Hraniční (event. Brněnská). Hlasováno : 7 – 0 – 0.

2.

Č. j. SMOl/OPK/79/5360/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se dodatečně
povoluje MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ Olomouc zvláštní užívání MK
v ulici Machátova 31 ve Slavoníně a to chodník – dlažba za účelem opravy
havárie vodovodního řadu v době od 24. 12. do 21. 1. 2011. Celkový rozsah
záboru je 4 m2. Chodník bude uveden do původního stavu provizorně do 2.
1. 2011 a definitivně do 30. 4. 2011. KMČ bere na vědomí.

3.

Č. j. SMOl/OD/109/91/2011/JK – Požadavky na opravy chodníků a vozovek (MK) na rok 2011. Požadavky budou zaslány Ing. Koníčkové a Mgr.
Puhačovi.

4.

Firma INSTA CZ s. r. o. Olomouc zasílá našim prostřednictvím informaci
pro své odběratele o změně v systému fakturace vodného a stočného a to
tak, že od 1. 1. 2011 se budou odečty vody provádět 1x ročně. Podle
přiloženého rozpisu se budou odečty ve Slavoníně a Nemilanech provádět
v říjnu. KMČ bere na vědomí a žádá pracovnici detašovaného
pracoviště o několikeré vyhlášení v místním rozhlase.
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5.

Č. j. SMOl/ŽP/55/17613/2010/Sw – Pozvánka na jednání o postupném
rozšíření systému třídění a svozu bioodpadu do všech městských částí, které
se konalo 18. 1. 2011 na Hynaisové 10. O průběhu jednání informovala
členy KMČ Boková. V pondělí 14. února 2011 bude ve Slavoníně
proveden mimořádný svoz bioodpadu. Je třeba, aby občané dali svoje
nádoby před dům. Dále se mohou občané, kteří by ještě měli zájem o
třídění bioodpadu, přihlásit co nejdříve na odboru životního prostředí u
Mgr. Swaczyny na tel. 588 488 335, 588 488 313 nebo na e-mail :
petr.swaczyna@olomouc.eu
KMČ bere na vědomí a bude hlášeno
místním rozhlasem.

6.

Pozvánka na vstupní výrobní výbor Jižní – Zolova – parkoviště, chodník,
přechod – zakázka č. 04/09/39. Jednání se konalo 24. 1. 2011 v 9,00 h.
v zasedací místnosti odboru investic Dolní nám. 1, 2. p.. Informace
z jednání podaly Boková a Cigánková. Pravděpodobně od března se začnou
práce na úpravách zatrubněných částí Nemilanky a položení vedení
elektřiny do země a to tak, aby se následně mohlo začít s budováním
parkoviště, chodníku a přechodů na ul. Jižní a Zolova u ZŠ. Tato akce by se
měla vybudovat během prázdnin 2011. KMČ bere na vědomí.

7.

Informace od p. Mgr. Puhače : nové složení komisí bude jmenováno během
1. čtvrtletí. Členové komisí budou mít od nového roku odměnu 500,- Kč za
měsíc. Členové, kteří jsou jmenování za KMČ mají sdělit, zda chtějí dále
pracovat v komisi. Zájem má pan Miroslav Kaláb.

8.

Přípis od firmy AgPOL s.r.o. ve věci „SO 302 Dílčí rekonstrukce
zatrubněné části Nemilanky“ v rámci stavby „ Jižní – Zolova (u ZŠ ) –
chodník, přechod, parkoviště“ – žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení.
KMČ doporučuje, aby vtokový objekt s česlem k. ú. km 4,935 byl
situován na pozemek parc. č. 128 v majetku města a to z důvodu
přístupu k čistění.

9.

Občané Slavonína žádají obnovení autobusové linky k nákupnímu centru
Haná na ul. Kafkova. Ve Slavoníně není žádný obchod. Zrušení linky č. 35
vyvolalo u našich občanů značnou nevoli i proto, že nebyli o tomto záměru
předem informováni.

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 22. února 2011 v 17,00 h.
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74. Jednání je veřejné.

Za KMČ : Danuše Boková
předsedkyně
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