Zápis č. 46
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 22. 2. 2011.
Přítomni : Boková, Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Svobodová,
Šimoníková
Hosté: MmOl - Ing. Lubomír Hopp, MPO - p. Skoupil, PČR - pprap. Kypěna,
občané pan Mgr. Marek Němec a pan Hager
Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 45 nebyly žádné připomínky.
Jednání :
- Pan Mgr. Němec doručil na KMČ žádost občanů ul. Hakenova (dolní část) o
provedení úpravy vozovky přiléhající k domům. V žádosti je popsána stávající
situace, kdy kolem domů v šířce asi 1,5 m je nezpevněná blátivá část vozovky,
která je příčinou vzlínání vlhkosti do některých domů, větší prašnosti apod.
KMČ po projednání s touto žádostí souhlasí a žádá, aby byla zahrnuta do
plánu oprav na r. 2011.
- Pan Hager předal KMČ žádost občanů bydlících v ul. Za Kostelem, kteří
požadují vybudování veřejného osvětlení v této ulici. KMČ se k této žádosti
připojuje, protože se jedná o novou výstavbu RD, kde by VO mělo být.
1.

Č. j. SMOl/Maj/22/3527/2008/Ji - Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o část parc. č. 1309 orná
půda o výměře 469 m2 v k. ú. Slavonín, která se nachází u zahrádkářské
osady ve Slavoníně. Český zahrádkářský svaz osada Na vyhlídce a Český
zahrádkářský svaz, zákl. org. Slavonín žádají o odprodej části pozemku za
účelem přestěhování a umístění vodních nádrží z pozemku v soukromém
vlastnictví. KMČ s prodejem souhlasí. Hlasováno : 8 – 0 – 0

2.

Č. j. SMOl/Maj/22/6590/2010/Výs - Žádost o sdělení stanoviska
k pronájmu majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o pozemek
parc. č. 506/2 zast. plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Slavonín, která se
nachází v blízkosti ul. Hraniční a Arbesova. Jde o garáž postavenou na
pozemku SMOl na základě smlouvy o výpůjčce. Pozemek p. č. 506/3 je
rovněž majetkem SMOl a žadatelé jej užívají na základě smlouvy o nájmu.
KMČ s pronájmem souhlasí. Hlasováno : 8 – 0 – 0
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3.

Č. j. SMOl/Maj/22/6751/2010/Čí - Žádost o sdělení stanoviska ke zřízení
věcného břemene na majetku ve vlastnictví statutárního města Olomouce.
Jedná se o parc. č. 100/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, která se nachází
kolem řadových garáží při ul. Zolova. Pozemek má být dotčen věcným
břemenem obsahující právo chůze a jízdy ve prospěch pozemku p. č. 107/5
zahrada ve vlastnictví žadatelky, která je i spoluvlastnicí pozemků a staveb
na parc. č. 104/1, 104/2 a 105, která rovněž sousedí s p. č. 107/5. KMČ
s věcným břemenem nesouhlasí, protože žadatelka má možnost se na p.
č. 107/5 dostat z parc. 105, které je spoluvlastnice. Hlasováno : 8 – 0 – 0

4.

SmOl/OKR/Vaculíková – KMČ projednala opětovně žádost občanů ul.
Topolová o vybudování dětského hřiště, která již byla projednávána a
doporučena před několika roky. KMČ žádá, aby v ul. Topolová bylo
vybudováno hřiště pro menší děti. Hlasováno : 8 – 0 - 0

5.

Č. j. OOPo 087/11 – Pozvánka na výrobní výbor Jižní – Zolova –
parkoviště, chodník, přechod. Jednání se uskuteční ve středu 23. února
2011 v 9,00 h. v zasedací místnosti MmOl , odb. investic, Dolní nám. 1
(2. patro). Jednání se za KMČ zúčastní : Boková, Svobodová. KMČ bere
na vědomí.

6.

Záznam ze vstupního výrobního výboru akce : Jižní – Zolova –
parkoviště, chodník, přechod, který se konal 24. 1. 2011. Členové KMČ
byli seznámeni se zápisem bez připomínek. KMČ bere na vědomí.

7.

SMOl – Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce,
které se koná 23. února 2011 od 9,00 h. v budově Magistrátu města
Olomouce – Hynaisova 10, Olomouc, velký zasedací sál. Program na
pozvánce. KMČ bere na vědomí.

8.

Oznámení odb. ŽP MmOl, že ve Slavoníně bude možno odkládat
nepotřebný textil do kontejneru, který bude přistaven na u. Kyselovská u č.
6 u býv. U.N.R.A. KMČ bere na vědomí.

9.

Č. j. SMOl/OD/109/91/2011/JK – Požadavky na opravy chodníků a
vozovek na r. 2011 :
- ul. Arbesova - od garáží až po Hraniční - vozovka samé výtluky
- ul. Kafkova - od retenční nádrže podél Mac Donalda – díry v chodníku
(zámková dlažba)
- ul. Buzulucká - rozbitá asf. cesta u krajnice (propadlá)
- ul. Buzulucká – vyčisti odvodňovací žlab na straně u lichých čísel
- ul. Buzulucká x Jižní – propadlá dlažba
- ul. Kyselovská – u domu č. 78 kanál – propadlý chodník
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- ul. Kyselovská – u domu č. 88 propad u kanalizace
- ul. Kyselovská – u domu č. 120 – propadlé ve stoupání
- ul. Jižní – u domů č. 31, 41, 43 – 45, 49, 59, 67 propadlá dlažba
- ul. Hakenova, spodní část – kolem domů vlevo zpevnit vozovku
- ul. Klostermannova u vjezdu do garáže RD Jižní 41 vybudovat vpusť
- ul. Zolova - Kafkova opravit výmoly ve vozovce
- ul. Dykova z ul. Kyselovské u domu č. 5a a dále zpevnit vozovku
- ul. Dykova ze strany od ul. Jižní zast. MHD osadit do středu chodníku
sloupek, aby tudy neprojížděla auta
10. Požadavky KMČ :
- na kraji ul. Dykova (v zatáčce ul. Kyselovská směrem na Jižní) na
stanovišti kontejnerů na tříděný odpad je trvale nepořádek. Asi by bylo
třeba přidat kontejner na TDO, protože tudy projíždějící řidiči automobilů
odhazují veškeré odpadky na zem. Tito „odpadkoví turisté“ se ani nesnaží
odpadky roztřídit a vhodit do příslušného kontejneru. Rovněž by bylo
potřeba pod kontejnery upravit (zpevnit) povrch.
- provést nátěr venkovní mříže na okně knihovny z ul. Kyselovská, která je
hodně rezavá. Požadavek byl již v roce 2010 uplatněn u pana Malíka
(SNO), který nám sdělil, že kvůli nedostatku finančních prostředků nelze
nátěr provést.
- občané Slavonína trvají na obnovení spojení Slavonína s obchodním
centrem Haná, které bylo zrušeno Radou města Olomouce tím, že
zrušila linku 35 bez náhrady, aniž to bylo s někým projednáno.

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 29. března 2011 v 17,00 h.
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74. Jednání je veřejné.

Za KMČ : Danuše Boková
předsedkyně
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