Zápis č. 28
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 27. 8. 2013
Přítomni: Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Kaláb, Kührová, Petřík,
Mgr.Škarabela
Omluven: Hausner, Šebestík
Hosté : SP sl. Holková, MPO p. Benýšek
Požadavky na Policii ČR a MPO:
• provádět častější kontroly na ul. Jižní a ul. Zolova, dodržování rychlosti a
bezpečného přecházení
• občas zajíždět na ul. Durychova a provést kontrolu
• zástupce SP doporučil občanům vysledovat majitele motorky a v případě
opakované překročení rychlosti a rušení nočního klidu nahlásit na linku
156 nebo 158
• umístit radar ve směru z ul. Slavonínské na ul. Jižní před odbočkou na ul.
Topolová
1. Jednání:
pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 5. jednacího
řádu KMČ je komise v počtu 7
přítomných členů usnášeníschopná.
Přednesený program byl bez připomínek přijat. (7/ pro /0 proti/ 0 se zdrželo)
2. Provedena kontrola zápisu č. 27 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 jednání s odborem
životního prostředí – oddělením péče o zeleň, s Povodím Moravy, divize Přerov,
TSMO, a.s., a s vedoucím odd. KMČ a DP OVVI a MPO Olomouc
- stav veřejné zeleně
- náprava a vyčištění toku říčky Nemilanky
- vyčištění a údržba melioračních příkopů
- nabídka a orientační odhad nákladů na požadavky KMČ
- výstavba DPS ul. Jižní u Sokolovny
- seznámení se záznamem z úvodního jednání dne 16. 7. 2013 na odboru
investic MMOL – Stavba – Zolova - Kyselovská – chodník – přechod.
Zástupci KMČ upozornili na nutnost rychlého řešení bezpečného pohybu
chodců v této trase.
KMČ bere na vědomí
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4. Č.j. SMOl/Maj/22/2881/2013/Ha - Žádost o sdělení stanoviska k prodeji,
nabytí, směně majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení
věcného břemene na majetku statutárního města Olomouce.
pozemek parc. č. 533/68 orná půda o výměře 253 m2 v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc
pro účely: Předmětný pozemek se nachází při ulici Durychova. Pozemek má
sloužit pro vybudování technické a dopravní infrastruktury. Za tímto účelem
také manželé Lošťákovi uzavřeli se statutárním městem Olomouc plánovací
smlouvu a smlouvu o budoucí darovací smlouvě na technickou a dopravní
infrastrukturu, která se nachází mimo jiné i na předmětném pozemku. Nyní
manželé Lošťákovi požádali o prodej pozemku parc. č. 533/68 orná půda o
výměře 253 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc.
KMČ po projednání s o u h l a s í s prodejem pozemku parc. č. 533/68
orná půda o výměře 253 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za předpokladu,
že nebude zabráněno přístupu na parc. č. 533/7 a parc. č. 533/8.
Hlasováno: ( 7 pro / 0 proti /0 se zdrželo )
5. Č.j. SMOl/Maj/22/3427/2013/Sk - Žádost o sdělení stanoviska k prodeji,
nabytí, směně majetku statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení
věcného břemene na majetku statutárního města Olomouce.
část parc. č. 1118/9 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc
pro účely: Předmětný pozemek se nachází poblíž ulice Zolova a část
předmětného pozemku o výměře 5 m2 je oplocena a užívána jako součást
autobazaru.
KMČ po seznámení a projednání n e s o u h l a s í s prodejem části parc.
č. 1118/9 ostatní plocha o výměře 5 m2 z důvodu přehlednosti a bezpečnosti
silničního provozu a dále k plánované revitalizaci „Protipovodňových
opatření na Nemilance“ v této lokalitě.
Hlasováno: ( 7 pro /0 proti /0 se zdrželo )
6. Č.j. SMOl/Maj/22/3695/2013/Bra Žádost o sdělení stanoviska
k pronájmu, prodeji, nabytí, směně majetku statutárního města Olomouce,
nebo ke zřízení věcného břemene na majetku statutárního města Olomouce.
parc. č. 1163 ostatní plocha v k.ú. Slavonín, obec Olomouc
pro účely: Předmětný pozemek se nachází při ulici Požárníků. Pan P. Lužný
žádá o pronájem části pozemku za účelem umístění vyřazeného karavanu a
pobývání v něm.
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KMČ po seznámení a projednání n e s o u h l a s í s pronájmem parc. č.
1163 ostatní plocha pro umístění vyřazeného karavanu z důvodu využívání
této lokality k rekreačním účelům a akcím pro děti.
Hlasováno: ( 6 pro /0 proti /1 se zdrželo )
7. KMČ bere na vědomí následující rozhodnutí stavebního odboru a odboru
životního
prostředí
Magistrátu
města
Olomouce:
SMOL/OPK79/2929/2013/Ja,SMOL/OPK79/2935/2013/Nan,SMOL/ŽP/55/222
5/2013/Jar,SMOL/ŽP/55/2139/2013/Jar, SMOL/ŽP/55/2148/2013/Jar
8. AgPOL, s. r. o komplexní projektové a inženýrské služby pro vodní
hospodářství, infrastrukturu a ekologii Olomouc – Pozvánka na výrobní výbor „
„Protipovodňová opatření na Nemilance – zatrubnění ul. Zolova“ DSP.
V současné době se zpracovává projektová dokumentace na tuto akci. Vstupní
jednání se konalo 20. srpna 2013 a předmětem jednání bylo zkapacitnění koryta.
KMČ po seznámení bere na vědomí.
9. TSMO/2013 – plán prací na měsíc září 2013- Harmonogram a plán prací byl
umístěn ve vývěsních skříňkách.
KMČ bere na vědomí.
10. Členka KMČ M. Fišrová reagovala na návrh KMČ na umístění kontejneru
na nepotřebný odpad v zahrádkářské kolonii. Informovala, že dne 10. 9. 2013 se
koná schůze zahrádkářů na které, pokud chce někdo cokoliv sdělit zahrádkářům,
případně se dotazovat na problémy, bude vítán. Doplnila své vystoupení
informací, že v areálu působí tři samostatné osadní výbory. KMČ je toho
názoru, že stejně srdečně budou vítáni i zástupci všech zahrádkářských
uskupení na jednání KMČ, která jsou veřejná.
Požadavky KMČ :
• opravit uvolněnou dlažbu na ul. Kyselovská po uložení elektrického vedení
do země
• požadavek na označení nové ulice „Ve Vrbinách“ novou uliční tabulkou
• odplevelit chodníky v celé části Slavonína
• vysázet okrasné stromy na ul. Jižní 1 až po ul. Arbesova a na ul. Kyselovská
před domy č. 75 a 77
• odstranit suché stromy po celé délce na svahu ul. Na Stráni směrem ke
hřbitovu
• odstranit strom v toku „Nemilanka“ proti domu č. 21 v ul. Dykova
• upravit a vyčistit meliorační příkopy na ul. Bryxova, Jižní a Kyselovská
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• opravit výtluky na zastávce MHD – Slavonín – křižovatka na ul. Jižní,
havarijní stav
• při odvozu odpadů je zanecháván nepořádek mimo nádoby, který je třeba
uklidit ( U. N. R. A., cihelna )
• vyčistit na ul. Hakenova při vyústění na ul. Kyselovská ocelové koryto na
odvod dešťové vody
• vyčistit vpustě na ul. Dykova
• zajistit odvoz stavebního materiálu - kanalizační a betonové roury a hromady
hlíny, vyčistit pozemek od navezené hlíny, která je mimo jiné obrostlá
náletovými plevelnatými rostlinami na zastávce MHD ul. Kyselovská
směrem do města, číslo parcely 255 a 269
• na žádost občanů KMČ požaduje umístění prodejního automatu
jízdenek MHD v prostorách zastávky MHD Slavonín křižovatka směrem
do města
• KMČ žádá o prořezání křovin v ul. Klostermannova po celé délce, dále
v prostoru před domy č. 19 – 21 ořezat jehličňany na ul. Jižní
• KMČ žádá o vyčištění od plevele zasahujícího do cesty u spojnice z ul.
Kyselovské na ul. Jižní
• ořezat keře na ul. Jižní směrem do města souvisejících s domem č.1 na ul.
Kyselovská
Hlasováno: ( 7 pro /0 proti /0 se zdrželo )

Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 24. září 2013 v 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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