Zápis č. 34
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 25. 2. 2014

Přítomni: Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Petřík,
Šebestík
Omluven: Mgr. Škarabela
Hosté :

SPO sl. Holková , MPO p. Benýšek , projednáno osobně po
skončení schůze KMČ

Požadavky na Policii ČR a MPO:
• KMČ doporučuje občanům v případech rušení nočního klidu, aby volali
Městkou policii nebo Policii ČR na linku č. 156
• při zvyšujícím se nebezpečí nadále provádět kontrolu pro bezpečné
přecházení dětí na přechodech v ranních hodinách
• průběžně provádět měření rychlosti na komunikaci II/570
• provádět kontroly zejména ve večerních a ranních hodinách v celé
městské části Slavonín
• ponechat umístěný radar z důvodu zvýšené průjezdnosti vozidel ve
směru z ul. Slavonínské na ul. Jižní před odbočkou na ul. Topolová
• upozornit majitele bývalých Stavebnin Slavonín na nepořádek kolem
objektu
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)
2. Provedena kontrola zápisu č. 33 a bylo konstatováno, že k doplnění zápisu
nebyly predloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy. Současně proběhla
kontrola předchozích usnesení a bylo shledáno, že dochází postupně k plnění.
3. pí Šimoníková informovala členy KMČ o průběhu jednání s náměstky
primátora, vedoucí odboru dopravy, s vedoucím odd. KMČ a DP OVVI
Mgr. Puhačem, s odborem životního prostředí a koncepce a rozvoje MMOl.
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• s náměstky primátora a na odboru dopravy MMOl byly opětovně
projednány dlouhodobé požadavky:
• vybudování chodníku a přechodu na levé straně – přechod ul.
Kyselovská a napojení na chodníky z ul. Jižní a z ul. Kyselovská Zolova (ZŠ). Odbor dopravy projednáná s odborem investic zpracování
projektové dokumentace
• označení komunikace dopravními značkami na ul. Jižní, ul. Zolova
• TJ Sokol Slavonín vyznačit přechod
• na ul. Zolova směrem ul. Kafkova označit přechody a komunikaci
plnou čarou z důvodu bezpečnosti
• zpevnění a celková úprava ul. Dykova, střední část, odbor dopravy
nechá zpracovat PD
• na odboru OKR MMOl bylo projednáno zajištění vybudování
kanalizace v ulicích Hraniční a ul. Konrádova
KMČ po projednání bere na vědomí
4. Č.j. SMOL/0029972/2014/OMAJ/MRPD/Vys – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 812/25, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2 v k.ú. Slavonín,
obec Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází při ulici Jižní a nachází se na něm budova bez
čp/če, tech. Vyb – objekt trafostanice, která je ve vlastnictví společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. Odbor majetkoprávní obdržel žádost společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. o prodej předmětného pozemku, na němž se nachází budova
v jejím vlastnictví, nebo o zřízení věcného břemene k předmětnému pozemku,
a to věcného břemene umístění a provozování budovy na tomto pozemku ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a .s.
KMČ po projednání souhlasí s prodejem
Hlasováno: ( 8 pro /0 proti /0 se zdrželo )
5. Č.j SMOL/035374/2014/OMAJ/MRPD/Cih – Žádost o sdělení stanoviska
k pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 518/l, 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
Záměr žadatele:
Předmětné pozemky se nachází při ulici Hraniční. Manželé Škerlovi žádají o
pronájem předmětných pozemků za účelem zřízení a užívání zahrady,
k výsadbě ovocných stromků a pěstování zeleniny pro vlastní potřebu.
Žadatelé vlastní v blízkosti nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 506/5
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zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém budou stavět rodinný dům.
KMČ po projednání nesouhlasí s pronájmem
Hlasováno: ( 3 pro /4 proti /1 se zdrželo )
6 Č. j. SMOl//016894/2014/OZP/PZ/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, evidenční číslo smlouvy OZPPZ/ZVP/000096/2014/Jar, kterou se povoluje fy WALTR Stroje, s.r.o.
Olomouc zábor v ulici Za kostelem 14, parc. č. 1114/1 ostatní plocha o
výměře 1206.00 m2 v k. ú. Slavonín v době od 17. 01. 2014 do 26. 01. 2014 –
výkopové práce – havárie vodovodního řadu. Pro účely zpoplatnění za užívání
veřejného prostranství je určena 18 m2 plocha.
KMČ bere na vědomí.
7. email OVVI Mgr. Puhač - Žádost pí Jany Dobrovské o řešení přístupové
komunikace k domu a označení ul. č. 5 Ve Vrbinách.
KMČ bere na vědomí
8. pí Šárka Belšíková z Olomouce – Nemilan děkuje KMČ Slavonín za
zajištění bezpečnosti dětí ze Základní školy ve Slavoníně při přechodu
frekventované komunikace ul. Jižní u zdravotního střediska ve Slavoníně.
KMČ po seznámení bere na vědomí
9. email – OVVI Mgr. Puhač – reakce ve věci zajištění bezpečného přecházení
dětí při cestě do ZŠ Olomouc Slavonín, ul. Zolova 2 s vyjádřením velitele
dopravní služby Městské policie Olomouc.
KMČ po projednání bere na vědomí
10. Statutární město Olomouc – primátor – Pozvánka na 25. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Olomouce na sobotu 1. března 2014 od 8.00 hod. do
budovy Magistrátu města Olomouce – Hynaisova 10, Olomouc.
KMČ bere na vědomí
11. MMOL – odbor dopravy, oddělení městské hromadné dopravy. Oznámení
změn JŘ od 2. března 2014 dopravce ARRIVA Morava s tím, že se zároveň
k tomuto datu mění i JŘ linky č. 12 dopravce DPMO.
KMČ bere na vědomí
12. Magistrát města Olomouce MMOL Č.j.: SMOL/032836/2014/OCHR/Fal –
odbor ochrany – Pozvánka na jednání, které se uskuteční dne 3. března 2014
v 16.00 hodin v zasedací místnosti primátora města na téma Riziková území
při extrémních přívalových srážkách. Účást: pí Šimoníková
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Požadavky KMČ:
• vybudování chodníku a přechodu na levé straně – přechod ul.
Kyselovská a napojení na chodníky z ul. Jižní a z ul. Kyselovská –
Zolova (ZŠ) – přislíbena realizace
• úprava komunikace v ul. Hraniční a napojení občanů na kanalizaci
• napojení občanů na kanalizaci v ul. Konrádova
• celková rekonstrukce na ul Dykova – střední část
• zjistit vytékání vody na MK ze zahrádkářské kolonie na ul. K Lesíku,
voda zatéká již k obydlím a podmáčí objekty
• vyčistit kanály na ul. Jižní
• zajistit vyčištění melioračního příkopu na ul. Jižní – Bryxova
• zabudovat propustek pod železniční tratí, aby nedocházelo k záplavě celé
městké části Slavonín
• uklidit nepořádek u kontejnerů u cihelny a u bývalé prodejně U.N.R.A.
Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 25. března 2014 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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