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Zápis č. 5
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 12.10. 2011.

Přítomni: Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kührová, Petřík,
Šebestík, Bc. Škarabela
Omluven: SMOl-OVVI Mgr. V. Puhač, Kaláb

Neomluvena: V. Cigánková
Hosté : MPO p. Skoupil
pí Šimoníková, pověřená řízením KMČ přivítala přítomné a informovala členy
KMČ se sdělením Mgr. Puhače, že projekt zastřešené zastávky na ul.
Kyselovská je před dokončením, musí se ještě vyřídit Geo Projektem veškerá
stavební povolení, neboť předešlá ztratila na účinnosti. Na jaře příštího roku
bude přistoupeno k realizace. Dále uvedla, že k zápisu č. 4 nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Požadavky na MPO:
řešit neúnosnou dopravní situaci v ul. Klostermannova (umístěním dopravní
značky), nadále provádět kontrolu stání vozidel na chodnících a na trávě,
skládku za autodílnou p. Opletala na ul. Zolova, skládku v ul. Kyselovská u
cihelny, u bývalého obchodu U.N.R.A a Za Kostelem na pozemku fary.
Současně zvýšit kontrolu majitelů pobíhajících psů bez náhubku.

Jednání:
1. Č. j. SMOl/Maj/22/4812/2011/Pr – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu
majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na
majetku statutárního města Olomouce a to: parc. č. 910/1 ovocný sad o
výměře 7 289 m2, parc. č. 909 trvalý travní porost o výměře 3 436 m2 a parc.
č. 910/6 ovocný sad o výměře 4 294 m2 vše v k. ú. Slavonín. Zemědělské
družstvo Slavonín žádá o pronájem předmětných pozemků za účelem
provozování zemědělské výroby. KMČ po projednání s pronájmem
souhlasí. Hlasováno: 6 – 1 – 1
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2. Č. j. SMOl/ŽP/55/7043/2011/Číž – Oznámení o zahájení správního řízení o
registraci významného krajinného prvku (VKP) „Hrušňová alej Slavonín“ dle
§ 6 odst. 1 zákona o ochraně přírody. Jedná se o alej na pozemku p.č.
1229/15 v k.ú. Slavonín ve vlastnictví města Olomouce. KMČ po
seznámení bere na vědomí

3. Č. j. SMOl/ŽP/55/66952/2011/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje žadateli firmě
MSEM a.s. Frýdek Místek na pozemku p.č. 1117/1 Za Kostelem v k.ú.
Slavonín v době od 22. 8. do 2. 9. 2011 provádět výkopové práce – výměna
kabelu VN. Plocha záboru 225m2. KMČ bere na vědomí.
4. Č. j. SMOl/ŽP/55/6885/2011/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje žadateli firmě
MSEM a.s. Frýdek Místek na pozemku p.č. 1116/1 ul. Zolova v k.ú.
Slavonín v době od 30. 8. do 23. 9. provádět výkopové práce – pokládka
kabelu NN. Plocha záboru činí 22,5 m2. KMČ bere na vědomí.
5. Č. j. SMOl/OPK/79/3338/2011/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje firmě
MSEM a.s. Frýdek Místek zvláštní užívání MK v ul. Zolova č.1 ve Slavoníně
a to odstavná plocha – štěrk za účelem pokládky kabelu NN v době od 30. 8.
2011 do 2. 9. 2011. Komunikace bude uvedena do původního stavu
v termínu do 2. 9. 2011. Celkový rozsah záboru je 30 m2. KMČ bere na
vědomí.

6. Č. j. SMOl/OPK/79/3394/2011/Ja – Rozhodnutí, kterým se povoluje fy
EUROVIA CS, a.s. sídlo Praha úplnou uzavírku křižovatky silnice č. II/570
ul. Zolova, Jižní a MK ul. Jižní v místě jejich napojení v Olomouci (větev
KM ul. Kyselovská a sil. II/570 ul. Jižní zůstává v obou směrech průjezdná.
Důvod uzavírky: akce „Jižní, Zolova – parkoviště, chodník, přechod. Termín
uzavírky 7. 9. – 5. 11. 2011. Stanovení trasy objížďky: ze sil. II/570 ul. Jižní
po MK Schweitzerova, sil. I/35 Velkomoravská, I/46 Brněnská a zpět na MK
II/570 ul. Zolova obousměrně. Autobusy VLD z Olomouce do Nedvězí
pojedou ze zastávky Slavonín, křižovatka po ul. Jižní, Machátova a Zolova,
v opačném směru po ul. Zolova, Za Kostelem, Pod Kostelem a Jižní. Bez
náhrady bude zrušena zastávka Slavonín, KOVO v obou směrech. KMČ
bere na vědomí.
7. Č. j. SMOl/OPK/79/3392/2011/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje
společnosti Dopravní značení Svoboda Olomouc s. r. o. zvláštní užívání
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silnice č. II/570 v ulici Jižní x Zolova za účelem realizace stavby „Jižní –
Zolova (u ZŠ) – chodník, přechod, parkoviště v době od 7. 9. 2011 do 5. 11.
2011. Celkový rozsah záboru – 1 250 m2. KMČ bere na vědomí.
8. Č. j. SMOL/ŽP/55/7311/2011/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje společnosti
Michlovský – stavební s.r.o Zlín užívat plochu na pozemku p.č. 1319/1,
1132/1 v k. ú. Slavonín v době od 19. 9. 2011 do 26. 9. 2011 za účelem
výkopové práce – pokládka kabelů NN. Za užívání veřejného prostranství je
určena plocha 105 m2. KMČ bere na vědomí.
9. Č j. SMOl/OPK/79/3598/2011/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje firmě
Michlovský – stavební s.r.o. Zlín zvláštní užívání MK v ul. Kyselovská x
Zolova, Jižní ( od ul. Zolova po č. 333/17) v Olomouci – Slavoníně –
chodník – za účelem pokládky kabelů NN v době od 15. 9. 2011 do 10. 10.
2011. Rozsah zvláštního užívání: výkop 40,5m2, skládka 94,5 m2.
Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do 10. 10. 2011.
KMČ bere na vědomí.
10.SMOl – OVVI – KMČ obdržela oznámení, že usnesením Rady města
Olomouce ze dne 20. 9. 2011 byla jmenována členem komise městské části
č. 23 pí Vlastimila Cigánková. KMČ bere na vědomí

11.Připomínáme občanům, že podzimní sběrová sobota ve Slavoníně bude 29.
října 2011, stanoviště – ulice Pod Kostelem.
12.Dne 8. 9. 2011 proběhlo setkání jubilantů za rok 2011 na ul. Kyselovské
s pochvalným ohlasem všech zúčastněných. Fotografie z tohoto setkání
budou jubilantům předány p. Hausnerem.
13.KMČ byla předána stížnost na SMOl odbor dopravy obyvatel ul.
Klostermannova ve Slavoníně. Společenství vlastníků bytových jednotek
žádá o řešení neúnosné dopravní situace v ulici Klostermannova. Uzavřením
křižovatky ul. Jižní si mnoho řidičů zvolilo jako objížďku ul.
Klostermannova a ul. Durychova směrem k ul. Konrádova a opačně. Uvádí,
že se jedná spíše o polní cestu a žádá, aby byla tato situace neprodleně
řešena.Členové KMČ berou na vědomí a doporučují řešení této situace.
14.Na příští jednání KMČ pozve pí Šimoníková ředitele Lesů Olomouc Ing.
Šimka k projednání záměru vybudování klidové zóny Lesíka a okolí, dále
patrona KMČ JUDr.M.Majora a ved.OVVI Mgr.V.Puhače.
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15.Na příští jednání komise pozve p. Dobrovský zástupce TJ Sokol Slavonín
k problémům týkajících se provozu areálu.

Požadavky KMČ:
 opětovně žádáme o urychlenou opravu ul. Durychova v celé délce, která je
v dezolátním stavu
 umístit koše se sáčky pro psy na ul. Dykova kolem Nemilanky až k cihelně a
trvale je udržovat
 ořezat keře v ul. Janíčkova a u bývalého obchodu U.N.R.A, od ul. U
Zahrádek směrem na ul. Na Stráni a současně odplevelit chodník v celé
délce u bývalého obchodu U.N.R.A.
 zprovoznit veřejné osvětlení na ul. Na Stráni (hřbitov – památka zesnulých)
Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 25. října 2011 v 17.00 h.
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74. Jednání je veřejné.

Zapsala: Šimoníková
Za KMČ: Bohuslava Šimoníková
pověřena řízením KMČ
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