Zápis č. 8
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 14.12. 2011.
Přítomni: Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb,
Kührová, Petřík, Šebestík
Nemluven: Bc. Škarabela

Hosté :

pí Kalodová, p.Kaloda, Opletal, Zatloukal, Tesařík, Zabirzhevskvi

1. Jednání:
pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 5. jednacího
řádu KMČ je komise v počtu 8
přítomných členů usnášeníschopná.
Přednesený program byl bez připomínek přijat. (8 pro /0 proti/ 0 se zdrželo)
KMČ vyslechla podnět obyvatel ul. Machátova o zaslepení části ulice, aby
zaslepení znemožnilo průjezd Machátovou ulicí k OC Haná. Předložená žádost
občanů bude postoupena příslušnému odboru SMOl. Členové KMČ po
projednání berou na vědomí a doporučují řešení této situace.

Provedena kontrola plnění usnesení zápisu č. 7 a bylo konstatováno, že
k doplnění zápisu nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy.
Dosud se nevyřešil podnět urychlené opravy ul. Durychova v celé délce, výtluky
na ul. Na Stráni směrem ke hřbitovu a ořezání keřů v ul. Janíčkova a u bývalého
obchodu U.N.R.A, výtluky z ul. Kyselovské na ul. Jižní č.11.

2. Č.j. SMOl/MAJ/22/3159/2011/Výs – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji,
příp. pronájmu, nabytí směně majetku statutárního města Olomouce, nebo ke
zřízení věcného břemene na majetku statutárního Olomouce, část parc. č. 525
zahrada o výměře 205 m2 v k. ú. Slavonín. Předmětný pozemek se nachází
při ul.Hraniční. Pan Kubalík žádá o odprodej, příp. pronájem části
předmětného pozemku za účelem rozšíření zázemí k rodinnému domu. Pan
Kubalík je spolu s paní Mgr. Zdeňkou Temlíkovou vlastníkem sousedních
nemovitostí, a to budovy č.p. 181 (objekt k bydlení) s pozemkem parc. č. 526
zast. pl. a pozemku parc. č. 528 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc.
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Paní Mgr. Temlíková je matka žadatele. KMČ po seznámení a projednání
souhlasí s pronájmem. Hlasován: (8 pro /0 proti /0 se zdrželo)
3. Č.j. SMOl/Maj/22/4423/2011/Pr – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
majetku statutárního města Olomouce, části pozemku parc. č. 1296/1 ostatní
plocha o výměře 450 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. Předmětný
pozemek se nachází při ulici Hakenova. Pan Novotný žádá o prodej
předmětné části pozemku za účelem výstavby rodinného domu. KMČ po
projednání nesouhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku z důvodu
plánovaného zřízení klidové a rekreační zóny. Tento záměr je součástí
nového ÚP. Občané i KMČ o vytvoření klidové zóny usilují nejméně 10
roků. Hlasováno: 8 pro /0 proti /0 se zdrželo)
4. Č.j. SMOl/Maj/22/5097/20411/Čí – Žádost o sdělení stanoviska k směně
majetku statutárního města Olomouce, parc. č. 514/2 zahrada o výměře 899
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Vitaliy
Zabirzhevskyy, parc. č. 514/3 zahrada o výměře 887 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc ve vlastnictví pana Iegora Zabirzhevskvi za parc. č. 518/1
zahrada o výměře 641 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, parc. č. 521
zahrada o výměře 1 067 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce. KMČ po seznámení a projednání
s navrhovanou směnou souhlasí. Hlasováno: (8 pro /0 proti /0 se zdrželo)
5. Č.j. SMOl/ŽP/55/7043/2011/Číž – Rozhodnutí – Registrace významného
krajinného prvku „Hrušňová alej Slavonín“ podle § 6 odst. 1 zákona ČNR
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění na pozemku p.č.
1229/15 v k.ú. Slavonín. Jedná se o otevřenou oboustrannou alej kolem
neprůjezdné komunikace, součástí aleje je i kamenný kříž z r. 1803. KMČ
po seznámení bere na vědomí.
6. SMOl – Odbor životního prostředí - odd. péče o zeleň – sdělení Ing. A.
Steigerové s tím, že na základě provedeného místního šetření dne 28. 11.
2011 jako zástupce vlastníka pozemku statutárního města Olomouce,
opětovně nesouhlasí s vykácením stromu – škumpy nacházejícího se před
domem č. 75. KMČ bere na vědomí.
7. SMOl – Pozvánka na slavnostní zakončení investičních akcí – Rekonstrukce
Jižní-Zolova před ZŠ (včetně zatrubněné části Nemilanky) Nemilanka –
těžba nánosů, zkapacitnění toku, které se konalo dne 8. 12. 2011 v 11.00 hod.
Účast: Šimoníková, Petřík, Hausner.
8. KMČ projednala životní jubilea občanů Slavonína na rok 2012.
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9. KMČ obdržela pozvánku od Statutárního města Olomouc – primátora, na 9.
veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce na středu dne 21. prosince
2011 od 9.00 hod do budovy MMOl. Účast: Kührová, Petřík. KMČ bere na
vědomí.

10.Plán schůzí KMČ v roce 2012. Přítomní členové KMČ rozhodli, že v roce
2012 se budou schůze konat tradičně poslední úterý v patřičném měsíci v
17.00 hodin v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

31. ledna
28. února
27. března
24. dubna
29. května
26. června

2012
2012
2012
2012
2012
2012

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

31. července
28. srpna
25. září
30. října
27. listopadu
18. prosince

2012
2012
2012
2012
2012
2012

Požadavky KMČ:
 provést kontrolu veřejného osvětlení v ul. Machátova
 umístit koš na odpadky na zastávce MHD – křižovatka Slavonín
pí Šimoníková poděkovala všem přítomným za spolupráci při řešení problémů
v obvodu působení naší KMČ v roce 2011, popřála pěkné svátky vánoční, pevné
zdraví štěstí a spokojenost v roce 2012. Další jednání KMČ se uskuteční
v úterý ledna 2012 v 17.00 v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že
jednání je dle statutu KMČ veřejné.

Zapsala: Šimoníková

Za KMČ: Šimoníková Bohuslava
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