Zápis č. 2
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 28. 6. 2011.
Přítomni : Boková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Petřík,
Šebestík, Šimoníková, Bc. Škarabela
Hosté : MPO: p. Skoupil a p. Jurtík
Předsedkyně přivítala přítomné členy KMČ. K zápisu č. 1 nebyly žádné
připomínky.
Požadavky na MPO : z minulého jednání byla řešena černá skládka u bývalého
obchodu Jednoty, která je postupně odstraňována a skládka za stodolou Za
Kostelem je na pozemku fary, který fara pronajala a tento stav se již půl roku
řeší s odborem ŽP.
KMČ požaduje, aby MPO trvale kontrolovala stání vozidel na chodnících a
zeleni a pokusila se zjistit řidiče motocyklu, který často projíždí nadměrnou
rychlostí kolem 22,15 h. ulicí Jižní a Slavonínskou. Vzhledem k tomu, že
v posledních dnech dochází ve Slavoníně ke krádežím v RD i v době přítomnosti jejich majitelů, kdy se jedná pravděpodobně o partu zlodějů, kteří se
zaměřují zejména na šperky a peníze, a rovněž byl již několikrát zcizen majetek
TJ Sokol Slavonín, žádáme o častější přítomnost policistů MPO ve Slavoníně.
K bodu č. 8 zápisu č. 1 : jednání s Ing. Dreisetlem se zúčastnili p. Petřík a paní
Kührová a Fišrová. Závěr z jednání : vhodný pozemek na umístění nádob na
tříděný odpad na ul. Kyselovská se nenašel. Nádoby na sklo, PVC a papír jsou
umístěny za branou na ul. Kyselovská 74. Členové KMČ byli informováni, že je
zajištěna konkrétní osoba, která umožní přístup k nádobám, aby mohly být
vyvezeny i v době, kdy je objekt uzamčen. Jméno této osoby sděleno nebylo.
Předsedkyně informovala členy KMČ, že pozvala pana náměstka JUDr. Majora
na dnešní jednání KMČ. Z důvodu zasedání Rady města se omluvil, že se
nemůže dostavit.
Jednání :
1. Č. j. SMOl/Maj/22/5501/2010/Š – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu,
prodeji majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného
břemene na tomtéž majetku. Jedná se o část parcely č. 1117/1 ostatní
plocha o výměře cca 40 m2 v k. ú. Slavonín, která se nachází při ul. Za
Kostelem. Manž. Souškovi jsou majiteli nemovitosti a pozemků na p.č.
14/1 a 14/2 a žádají (podle nákresu 26 x 1,4 m = 36,4 m2 ) z p. č. 1117/1, na
které hodlají vybudovat schodiště a nájezd. KMČ po projednání navrhuje
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pozemek pod schodištěm majitelům nemovitosti odprodat a pozemek
v délce 26 m a šířce 1,4 m majitelům nemovitosti pronajmout.
Hlasováno : 10 – 0 – 0.
2.

Č. j. SMOl/ŽP/55/4111/2011/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje žadateli p.
Piknovi v ul. Zolova 26 na pozemku p. č. 1120/4 v k. ú. Slavonín v době od
26. 5. 2011 do 8. 6. 2011 umístit stavební lešení k opravě štítu. Plocha
záboru je 4 x 2,5 m = 10 m2. KMČ bere na vědomí.

3.

Oznámení o konání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Olomouce,
které se konalo 22. 6. 2011 od 9.00 h.

4.

Žádost lékařů o zřízení dvou vyhrazených bezplatných parkovacích míst
v pracovní dny v době od 6,30 – 16,00 h. na parkovišti proti zdravotnímu
středisku V Olomouci – Slavoníně, Jižní 13. Členové KMČ po projednání
se k žádosti připojují a souhlasí se zřízením 2 bezplatných parkovacích
míst. Hlasováno : 6 – 3 – 1

5.

Předsedkyně požádala členy KMČ, aby si na příští jednání připravili
požadavky na drobnější úpravy a opravy, které by se mohly ve Slavoníně
provést z prostředků KMČ.

6.

Projednání možnosti zastřešení zastávky MHD na ul. Kyselovská se
zúčastní členové KMČ Boková, Hausner a Petřík. Termín bude účastníkům
sdělen po odsouhlasení s p. Mgr. Puhačem e-mailem.

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 26. července 2011 v 17,00 h.
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74. Jednání je veřejné.

Za KMČ : Danuše Boková
předsedkyně
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