Zápis č. 15
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 31. 7. 2012

Přítomni: Šimoníková, Dobrovský, Hausner, Fišrová, Petřík, Mgr. Škarabela
Omluveni: Kaláb, Kührová, Šebestík, Policie ČR sl. Holková
Hosté :
zástupce MPO p. Skoupil
Požadavky na MPO :
 zapůjčit a umístit radar ve směru z ul. Slavonínská na ul. Jižní před
odbočkou na ul. Topolová a na ul. Zolova u kapličky
 prověřit na ul. Machátova u kontejneru neoprávněné skládky
 provádět častější kontroly ve večerních hodinách v celé části Slavonína
pro narušování nočního klidu
1. Jednání:
pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 5. jednacího
řádu KMČ je komise v počtu 6
přítomných členů usnášeníschopná.
Přednesený program byl bez připomínek přijat. (6 pro /0 proti/ 0 se zdrželo)
2. Provedena kontrola usnesení zápisu č. 14 a bylo konstatováno, že k doplnění
zápisu nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy. Současně
proběhla kontrola předchozích usnesení a bylo shledáno, že dochází postupně
k plnění.
3. Členové komise byli pí Šimoníkovou seznámeni o průběhu jednání
s náměstkem primátora Ing. I.Vlachem, s vedoucí dopravy Ing. P.
Pospíšilovou, s vedoucím odd. KMČ a DP OVVI Mgr. Puhačem, s odborem
investic pí A. Neumanovou a majetkoprávním odborem pí K. Výskalovou.
4. Č. j. SMOl/22/2866/2012/To – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku
statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na majetku
statutárního města Olomouce.
parc. č. 1222/3 ostat. pl. o výměře 33 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc.
Předmětný pozemek se nachází při ulici Kyselovská. Jedná se o oplocenou
travnatou plochu nacházející se u domu č. p. 321 mezi pozemky parc. č.
425/10 orná půda a parc. č. 421/1 ost. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
ve vlastnictví žadatelů manželů Smejkalových a je užívána jako zahrada u
tohoto domu č. p. 321 bez jakéhokoliv právního vztahu. Manželé Smejkalovi
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žádají o prodej předmětného pozemku za účelem rozšíření zahrady u
rodinného domu č.p. 321, který je v jejich vlastnictví.
KMČ po projednání souhlasí s prodejem parc. č. 1222/3 o výměře 33 m2
v k.ú. Slavonín, obec Olomouc.
Hlasováno: ( 6 pro /0 proti / 0 se zdrželo )
5. Č. j. SMOl/22/2975/2012/Výs – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na
majetku statutárního města Olomouce.
parc. č. 1222/1 ostat. pl. o výměře 106 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc.
Předmětný pozemek se nachází v blízkosti ul. Kyselovská. Pan J. Kelnar
žádá o prodej předmětného pozemku za účelem rozšíření zázemí u rodinného
domu č.p. 322 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. 424/7 zast. pl., vše v k.
ú. Slavonín, obec Olomouc. Předmětný pozemek je oplocená travnatá plocha,
na které se nachází z části dřevěné oplocení ve vlastnictví pana J. Kelnara
(syna a Jany Kelnarové, matky). Pan J. Kelnar pozemek využívá jako
zahradu u domu, která je přístupná z ul. Kyselovská přes pozemky ve
vlastnictví pana Josefa Kelnara.
KMČ po projednání souhlasí s prodejem pozemku parc č.1222/1 o
výměře 106 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc.
Hlasováno: ( 6 pro /0 proti / 0 se zdrželo )
6. Č. j. SMOl/22/2793/2012/Sk – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu
majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na
majetku statutárního města Olomouce.
část parc. č. 1132/1 ostat. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc.
Předmětný pozemek se nachází mezi ulicemi Kyselovská a Jižní. Jedná se o
oplocenou travnatou plochu s ovocnými stromy užívanou jako zahrada. Na
základě výzvy odboru majetkoprávního požádal pan Jiří Vítek o pronájem
části předmětného pozemku za účelem rozšíření zahrady.
KMČ po projednání souhlasí s pronájmem část. parc č.1132/1 ostatní
plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc.
Hlasováno: ( 6 pro /0 proti / 0 se zdrželo )
7. Č. j. SMOl/22/2625/2012/Sk – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu
majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na
majetku statutárního města Olomouce.
část parc. č. 1123/1 ostat. pl. o výměře 280 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc.
Předmětný pozemek se nachází při ulici Wintrova a Machátova. Jedná se o
část oplocené plochy, která sousedí s pozemkem parc. č. 553/3 zahrada o
výměře 675 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů
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Antonína a Jaroslavy Soukupových. Odbor majetkoprávní vyzval vlastníky
přilehlých nemovitostí k upřesnění užívání části předmětného pozemku.
KMČ po projednání souhlasí s pronájmem část. parc č.1123/1 ostatní
plocha o výměře 280 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc.
Hlasováno: ( 5 pro /0 proti / 1 se zdržel )
8. Č.j. SMOl/ŽP/55/2800/2012/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce firmě Elektromontáže BLESK s.r.o
Olomouc, Na zákopě 1a užívat pozemek p.č. 47/1, 46/3, 45/5 v k. ú.
Slavonín, ul. Kyselovská od 27. 6. 2012 do 2. 7. 2012 – výkopové práce –
vybudování nového VO – 4 sloupy.
KMČ bere na vědomí.
9. Č.j. SMOl/ŽP/55/2814/2012/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce firmě MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. Olomouc – prováděcí firmě obch. spol. WALTR
Stroje, s.r.o. Přáslavice užívat pozemek p.č. 1123/1 Machátova 17 v k. ú.
Slavonín, od 24. 6. 2012 do 3. 7. 2012 – výkopové práce – havárie
vodovodního řadu.
KMČ bere na vědomí.
10.Č.j. SMOl/ŽP/55/2886/2012/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce pí Karle Procházkové Jižní 72,
Slavonín užívat pozemek p.č. 1232/2 v k. ú. Slavonín v době od 4. 7. 2012 do
9.7. 2012 – umístění kontejneru.
KMČ bere na vědomí.
11.TSMO Č. j. 34277/2012 – Plán prací na měsíc červenec a srpen 2012 – viz
vývěsní skříňka.
KMČ bere na vědomí.
12. Žádost pí M. Kohoutové o přidělení popelnice na BIO – odpad na ulici
Machátova č. 1 (panelový dům).
KMČ po projednání postoupí žádost příslušnému odboru k řešení.
13. Email -Mgr. V. Puhač – OVVI – Objednávka prací a akcí TSMO, a.s. na
měsíc srpen 2012. KMČ bere na vědomí.
14. Č. j. SMOl/111995/2012/Zac – Žádost o předložení návrhu rozpočtu města
Olomouce na rok 2013, písemně doručit na odbor investic MmOl v termínu
do 14. 9. 2012.
KMČ bere na vědomí a na příštím jednání předloží návrh plánu investic
roku 2013.
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14. KMČ byla informována odborem investic – pí A. Neumanovou o zrušení
staré kanalizace převážně na ul. Jižní a ul. Arbesova dle harmonogramu.
Schůzka na KMČ s občany se bude konat ve středu dne 8. srpna 2012 v době
od 15.00 hod do 18. 00 hod.
Občané budou informováni prostřednictvím vývěsních skříněk a místním
rozhlasem. KMČ bere na vědomí.
15. Email - RNDr. Libor Mazánek, Ph. D. – vedoucí oddělení dezinfekce
a deratizace, ÚP Olomouc – sdělení k podnětu na úpravu pozemku ulice
Jižní, Olomouc.
KMČ po seznámení a projednání bere na vědomí.
16. Na opakované připomínky občanů na ul. Jižní a Zolova ( u školy ) dochází
při dešťových srážkách k vytvoření bahenní laguny, kdy chodci musí použít
komunikaci. KMČ má za to, že by v tomto místě měla být vybudována
vpusť vzhledem se blížícímu školního roku. Tento požadavek již zajišťovala
v měsíci červnu na odboru dopravy. Opětovně vyvolá jednání na místě
samém.
Požadavky KMČ:
 pokračuje umístění radaru - měřiče rychlosti ve směru z ul. Slavonínská na
ul. Jižní před odbočkou na ul. Topolová
 umístit radar - měřič rychlosti na ul. Zolova zejména u Kapličky k omezení
rychlosti, kde ze všech stran není možno přejít kolem kapličky
 zabudovat vpusť na ul. Požárníků a ul. Klostermannova u domu č. 3
 odplevelit chodníky v celé městské části Slavonína
 zajistit dopravu na Horní Lán a do Fakultní nemocnice, zejména v
dopoledním intervalu
 zajistit posečení pozemku na ul. Zolova – Kafkova
 pokračuje požadavek na zřízení přechodu na ul. Schweitzerova na
autobusové zastávce Jižní

pí Šimoníková poděkovala všem přítomným za účast a připoměla, že další
jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 28. srpna 2012 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu KMČ
veřejné.

Zapsala: Šimoníková

Za KMČ: Bohuslava Šimoníková
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