Zápis č. 35
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 25. 3. 2014
Přítomni: Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Petřík,
Nepřítomen: Šebestík , Mgr. Škarabela
Hosté :

SPO sl. Holková , MPO p. Benýšek

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
• umístit radar z důvodu zvýšené průjezdnosti vozidel ve směru z ul.
Slavonínské na ul. Jižní před odbočkou na ul. Topolová
• zamezit parkování vozidel firmy M+M na ul. Zolova v křižovatce na p.č.
92/5 (špatný výhled) a na trávě včetně umístění poutačů zasahujících do
komunikace
• prošetřit povolení k záboru před domem č. 45 na ul. Jižní
• v ul. U Zahrádek směrem k ul. K Lesíku zamezit parkování vozidel
znemožňujícím průjezdu větších vozidel
• žádáme odbor ŽP MMOl o zajištění a umístění odpadkových košů na psí
exkrementy v celé místní části
• upozornit občany např. v Radničních listech na povinnost úklidu po
pejscích a dodržování stanovené vyhlášky MMOl
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. 34 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. pí Šimoníková informovala členy KMČ o průběhu jednání s náměstkem
primátora MMOl, s vedoucím odd. KMČ a DP OVVI Mgr. Puhačem,
odborem koncepce a rozvoje a s odborem životního prostředí a koncepce
rozvoje MMOl
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• pí Šimoníková informovala odbor ŽP MMOL o vytékání vody na MK
ze zahrádkářské kolonie v ul. K Lesíku. Bylo dohodnuto, že celá
záležitost bude společně řešena
• odborem OKR MMOl byla podána informace o možnosti vybudování
kanalizace v ul. Konrádova a napojení občanů
KMČ po projednání bere na vědomí
4. Č.j. SMOL/014574/2014/OMAJ/MRPD/Bra – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji majetku ve statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 1106/48, orná půda o výměře 419 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc
Záměr žadatelů:
Předmětný pozemek se nachází mezi ulicemi Horní Lán a Brněnská. Odbor
majetkoprávní obdržel následující žádosti:
- Žádost společnosti STAR-FINANCE, spol. s.r.o. o prodej předmětného
pozemku za účelem rozšíření pozemků v jejich budoucím vlastnictví.
Žadatel uvedl, že v současné době jedná o prodeji nemovitých věcí (rozsah
je patrný z mapových podkladů) se společností CHEMOLAK TRADE,
spol s.r.o.
- Žádost pana Zdeňka Gaďourka o prodej části předmětného pozemku o
výměře 213 m2 za účelem vybudování zázemí pozemku v jeho vlastnictví,
na němž plánuje vybudování administrativní budovy. Pan Zdeněk
Gaďourek je vlastník navazujících nemovitých věcí, a to pozemků parc. č.
913/126 a parc. č. 1106/54, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc.
KMČ po projednání souhlasí s prodejem
Hlasováno: ( 6 pro /0 proti /1 se zdrželo )
5. Statutární město Olomouc – email – informace o započaté výstavbě Domova
pro seniory v naší místní části Slavonín. Zázemí s kapacitou až sto dvacet
míst, kde budou seniorům poskytovány komplexní služby vyrůstá v ul.Jižní,
hotový bude do roka.
KMČ bere na vědomí
6. Č.j. SMOL/033521/2014/OKP/SEKR/Zat – náměstek primátora Statutárního
města Olomouce a Č.j.SMOL/ 033518/2014/OD/Kmo, odbor dopravy,
oddělení oprav komunikací - Oprava komunikace v ul. Dykova – V tomto
roce bude opětovně provedena lokální oprava vozovky zásypem z recyklátu a
dále odbor dopravy během tohoto roku zajistí zpracování PD, která by řešila
zpevnění a odvodnění vozovky. KMČ bere na vědomí
7.Č. j. SMOl//039145/2014/OZP/PZ/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, evidenční číslo smlouvy OZPPZ/ZVP/000334/2014/Jar, kterou se povoluje fy WALTR Stroje, s.r.o.
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Olomouc zábor v ulici Arbesova 30, parc. č. 1121/1 ostatní plocha o výměře
1736.00 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc v době od 18. 02. 2014 do 27. 02.
2014 – výkopové práce – havárie vodovodního řadu. Pro účely zpoplatnění za
užívání veřejného prostranství je určena 12 m2 plocha.
KMČ bere na vědomí.
8. Č.j. SMOL/OPK/79/569/2014/Št Magistrát města Olomouce – odbor
stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací.
Rozhodnutí (havárie podzemních inženýrských sítí), dodatečné povolení firmě
Moravská Vodárenská, a.s. Olomouc, Tovární 41 zvláštní užívání MK v ul.
Arbesova 30 v Olomouci – Slavonín – vozovka – havárie vodovodního řadu
v době od 18. 2. 2014 do 27. 2. 2014, ruční s strojní výkop. Komunikace bude
uvedena do původního stavu v temínu do 30. 4. 2014.
KMČ bere na vědomí
9. Č.j. SMOL/OPK/79/567/2014/Št Magistrát města Olomouce – odbor
stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací.
Rozhodnutí (havárie podzemních inženýrských sítí), dodatečné povolení firmě
Moravská Vodárenská, a.s. Olomouc, Tovární 41
zvláštní užívání MK v ul. Jižní 97 v Olomouci – Slavonín – chodník – dlažba
havárie vodovodního řadu v době od 19. 2. 2014 do 28. 2. 2014, ruční s strojní
výkop. Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do 30.4.2014
KMČ bere na vědomí.
10. Č.j.SMOL/0479042/2014/OKR/UPA/Gal - Magistrát města Olomouce –
odbor koncepce a rozvoje – oznámení o opakovaném veřejném projednání
návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU OLOMOUC.
Opakované veřejné projednání upraveného návrhu spojené s odborným
výkladem projektanta se uskuteční
dne 3.4. 2014 v 16.00 hodin
ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.
K veřejnému nahlédnutí je návrh vystaven od 3.3. 2014 do 10.4. 2014 a
občané mohou v tomto termínu uplatnit své připomínky k upraveným
částem návrhu.
KMČ bere na vědomí
11. Č.j. SMOL/ŽP/55/100/2014/Sk Magistrát města Olomouce – Odbor
životního prostředí, oddělení vodního hospodářství. Oznámení veřejnou
vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního
jednání.
„2 bytové domy“ „B2, B3“ Olomouc – Slavonín,
SO05 Splašková kanalizace, SO06 Dešťová kanalizace, SO07 Vodovodní řad.
KMČ bere na vědomí
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12. MMOL – HARMONOGRAM SBĚROVÝCH SOBOT – JARO 2014
10. května 2014 – Slavonín
V naší místní části bude 1 stanoviště a to ulice pod Kostelem (U.N. R. A.)
Občané budou informováni prostřednictvím vývěsních škříněk a místním
rozhlasem.
KMČ bere na vědomí
14. Magistrát města Olomouce MMOL Č.j.: SMOL/032836/2014/OCHR/Fal –
odbor ochrany: Riziková území při extrémních přívalových srážkách.
pí Šimoníková informovala členy KMČ o průběhu jednání s tím, že do
přípravy byli zapojeni i předsedové komisí městských částí, kteří dobře znají
svoji lokalitu.
15. Univerzita Palackého v Olomouci – Filozofická fakulta – Katedra
politologie a evropských studií, nás požádala o vyplnění dotazníku pro
rozsáhlý sociologický výkum mezi náhodně vybranými obyvateli. Po
vyplnění členy KMČ budou dotazníky předány.
Požadavky KMČ:
• v letošním roce vybudovat chodník a přechod na levé straně ul.
Kyselovská a napojení na chodníky z ul. Jižní a z ul. Kyselovská –
Zolova (ZŠ) – přislíbena realizace
• 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 za bývalou prodejnou U.N.R.A. a přemístit
kontejnery na vhodnější místo
• ořezat keře na ul. Kyselovská č. l zasahující do chodníku k ul. Jižní
• ořezat tuje v ul. Klostermannova po celé délce plotu včetně snížení
• ořezat keře ve svahu směrem ul. Kafkova při vjezdu na dálnici směr
Prostějov
• odstranit části oplocení mezi parcelou č. 91 a 1118/9. které cca v šíři 1 m
je posunuto mimo hranice pozemků (zasahuje do p.č. 1118/9)
• odstranit nežádoucí popínavé rostliny, které vyrůstají z oplocení a zužují
průchod kolem Nemilanky
• ořezat, upravit túje na ul.Zolova p. č. 86, které svým vzrůstem přesahují
oplocení a snižují výhled řidičům (pozemek patří ŘSD)
Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 29. dubna 2014 v 17.00
hodin v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu
KMČ veřejné.
KMČ č.23: Bohuslava Šimoníková

Zapsala: Šimoníková
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