Zápis č. 38
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 24. 6. 2014

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

MPO p.Rampa
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora

Pan náměstek primátora byl požádán o úpravy na místním hřbitově a dále o
podporu při realizaci „Rekreační zóny Lesík“.
Požadavky na Policii ČR a MPO:
•
•
•
•
•

častěji provádět měření rychlosti na komunikaci II/570
prošetřit povolení k záboru před domem č.45 na ul. Jižní
průběžně dohlížet na majetek občanů, dochází k poškozování sprejeri
vyskytly se zvýšené krádeže a vloupání do nemovitostí vlastníků
upozornit občany 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 9
přítomných členů usnášeníschopná.
Přednesený program byl bez připomínek přijat. (9/ pro /0 proti/ 0 se zdrželo)
2. Provedena kontrola zápisu č. 37 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 odborem
dopravy, investic, ŽP MmOl, TSMO, s ŽP , Povodím Moravy, divizí Přerov,
s komisí pro občanské záležitosti MmOl a s vedoucím odd. KMČ a DP
OVVI Mgr.Puhačem.
• o posečení toku „Nemilanka“ a cesty od ul. Dykova a ul. Janíčkova,
řešení havárie – spadlého stromu do cesty na ul. Dykova
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• email OVVI – opravy, nebo výměny vývěsných skříněk v naší místní
části
• opravy a údržba komunikací v celé místní části
• ořezy křovin, bude opětovně jednáno
• vyčištění odpadového žlabu na ul. Jižní provede společnost Správa
silnic Olomouckého kraje
• zpracování dokumentace stavebních úprav Klubu pro seniory Slavonín,
dvorní trakt
KMČ bere na vědomí
Podněty občanů:
- Základní škola a Mateřská škola Nemilany – Mgr. Eva Kaněčková –
přeposlaný dopis na odbor dopravy z důvodu zabezpečení bezpečnosti dětí
docházejících do ZŠ a MŠ v Olomouci – Slavoníně
- p.Petr Jansa, ul.Dykova – zóna s dopravním omezením, žádost bude předána
příslušnému odboru.
KMČ požaduje na základě připomínek občanů zabezpečit bezpečnou
průjezdnost v ul. Dykova. Dále požadujeme prověřit povolení
k podnikání obchodníka s automobily.
Hlasováno: (9 pro /0 proti /0 se zdrželo)
- p.Ladislav Petr – bezpečnost silničního provozu, připomínka k odstranění
keře při vyjíždění z ul. Machátova, který brání ve výhledu.
KMČ bere na vědomí a žádost předá k řešení příslušnému odboru.
- Pí Žaneta Kalodová požádala KMČ o řešení dopravní situace v části
Slavonína. Žádost bude předána na odbor dopravy MMOl.
KMČ bere na vědomí s tím, že náměty které uvádí a požaduje, má KMČ
řádně uplatněny v „Plánu investic na MMOl“.
4. Č. j. SMOL//108278/2014/OMAJ/MRPD/Jir– Žádost o sdělení stanoviska
k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 92/5 ostatní plocha o výměře 79 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází při ulici Zolova. Společnost MMcaroste s.r.o
žádá o nájem pozemku za účelem parkování vozidel. Společnost MMcaroste
je nájemcem přilehlých nemovitých věcí.
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KMČ po projednání požaduje, aby odbor dopravy požádal o vyjádření
SPO, zda zaparkovaná vozidla nebrání ve výhledu řidičům při
odbočování, a bylo zabezpečeno i bezpečné přecházení.
Hlasováno: (9 pro/0 proti /0 se zdrželo)
5. Č. j. SMOl//120976/2014/OMAJ/MRPD/Ski– Žádost o sdělení stanoviska
k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 1116/1 ostatní plocha o výměře 33 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází při ulici Zolova. Společnost Zolova real s.r.o
žádá o nájem části předmětného pozemku za účelem zřízení a užívání
parkoviště a místa pro popelnice, to v rámci stavby „BYTOVÝ DŮM
ZOLOVA – OLOMOUC“
KMČ po projednání n e s o u h l a s í s nájmem parc.č. 1116/1 ost.pl. o
výměře 33 m2 za účelem zřízení a užívání parkoviště a místa pro
popelnice. KMČ má uplatněn požadavek na vybudování chodníku po celé
délce ul. Zolova v „Plánu investic na MMOl“ a zachování zeleně, které je
tak v naší části málo. KMČ doporučuje, aby parkování a místo pro
popelnice bylo na pozemku vlastníka.
Hlasováno: (9 pro /0 proti /0/se zdrželo)
6 . Č. j. SMOl//128634/2014/OMAJ/MRPD/Vys– Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 525 zahrada o výměře 206 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází při ulici Hraniční. Manželé Zajíčkovi žádají o
prodej předmětné části pozemku, jelikož se na ní nachází stavby v jejich
vlastnictví, a to plot, příjezdová cesta k domu a septik. Dále uvádí, že je to
podmínka pro získání dotace k rekonstrukci rodinného domu. Na předmětnou
část pozemku je s manželi Zajíčkovými uzavřena nájemní smlouva za účelem
užívání předzahrádky k rodinnému domu v jejich vlastnictví.
KMČ po projednání s o u h l a s í s prodejem.
Hlasováno: (6 pro /2 proti /1 se zdrželo)
7. Č. j. SMOl//125847/2014/OMAJ/MRPD/Cih– Žádost o sdělení stanoviska
3

k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
část. parc. č. 776/1 orná půda (dle GP parc. Č. st. 776/40 zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 5 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ,
Záměr žadatele:
Předmětná část pozemku se nachází při ulici Jižní. Na části předmětného
pozemku se nachází budova trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., která žádá o prodej předmětné části pozemku, nebo zřízení
věcného břemene umístění a provozování budovy na tomto pozemku ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Budova trafostanice není zaspána
v katastru nemovitostí.
KMČ po projednání s o u h l a s í s prodejem.
Hlasováno: (9 pro /0 proti /0 se zdrželo)
8. Statutární město Olomouc – primátor – Pozvánka na 27. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Olomouce na pondělí 16. června 2014 od 9.00 hod do
budovy Magistrátu města Olomouce – Hynaisova 10, Olomouc, velký
zasedací sál.
KMČ bere na vědomí
9. AGPOL – Pozvánka na projednání akce: „Protipovodňová opatření na
Nemilance – zatrubnění ul. Zolova“ DSP, která se konala v pondělí 16.
června 2014. Účast: Šimoníková, Dobrovský
KMČ bere na vědomí
10. Objednávka TSMO, a.s. 2014 na měsíc červen a informace
TSMO/2505/2014/Hol o službách zajišťovaných TSMO a.s. v červnu 2014.
KMČ bere na vědomí
11.. Č. j. SmOl/OPK/79/2132/2014/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje
Společnosti SEKNE, spol. s. r. o. Hamerská 12, Holice zvláštní užívání
silnice č. II/570 v ulici Jižní (mezi ul. Josefa Beka a Klostermannova)
místo zvláštního užívání v Olomouci – Slavonín, vozovka za účelem
realizace stavby „Domov pro seniory – Olomouc, Slavonín – kanalizační
přípojka dne 7.6.2014, ruční a strojní výkop. Rozsah zvláštního užívání:
délka 7m, šířka 1 m = 7 m2 a skládka 1 m. Komunikace bude uvedena do
původního stavu v termínu do 7.6.2014.
KMČ bere na vědomí.
12. Č. j. SmOl/OPK/79/2248/2014/Ja – Rozhodnutí, kterým se povoluje
Společnosti SEKNE, spol. s. r. o. Hamerská 12, Holice zastupující fy
STRABAG úplnou uzavírku silnice č. II/435 (cca od hranice města Olomouc
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po MÚK s R 35) vč. Napojení MK vedoucí k prům. areálu a MÚK s R35
v k. ú. Nemilany. Důvod uzavírky: oprava sil. II/435. Autobusové linky
VLD povedou ze sil. II/435 u zastávky Olomouc, Nové sady. Žel. Zast. Po
sil. II/570 ul. Slavonínská, Jižní, MK Kyselovská, Lidická na sil. II/435 do
Kožušan – Tážal. Termín uzavírky: 14.6. – 15.6.2014.
KMČ bere na vědomí.
13.Primátor Statutárního města Olomouce – Pozvánka a informace k závodu
Olomoucký ½ Maraton 21. června 2014. KMČ bere na vědomí
14.KMČ zhodnotila konání SLAVNOSTNÍHO SETKÁNÍ JUBILANTŮ
SENIORŮ, které se konalo ve čtvrtek dne 19. června 2014 ve 14.00 hodin
v místnostech Klubu seniorů ul. Kyselovská 74. Setkání se velice líbilo,
senioři - jubilanti děkují za milé přijetí, kulturní vystoupení všech účastníků.
KMČ rovněž děkuje Magistrátu města Olomouce při zajišťování této akce.
15. MmOl, odbor dopravy, oddělení MHD – informace o uzavírce komunikace
ulice Jižní v sobotu 7. 6. 2014 z důvodu stavebních prací na domu pro
seniory ve Slavoníně. Autobusové zastávky budou přemístěny do ul.
Kyselovská,k přenosným označníkům. Dále dojde ke změně trasy
autobudové linky č. 17.
KMČ bere na vědomí.
16. Pozvánka KMČ 12 Neředín na Neředínské slavnosti – 780 let od první
písemné zmínky o Neředíně dne 21. 6. 2014.
KMČ bere na vědomí.

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) – běží územní řízení, projektant pracuje na dokumentaci
na vydání stavebního povolení
• zajistit vyčištění melioračního příkopu na ul. Jižní – Bryxova
• zabudovat propustek pod železniční tratí, aby nedocházelo k záplavě celé
městké části Slavonín
• ořezat keře na ul. Kyselovská č. l zasahující do chodníku k ul. Jižní
• 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
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• vysázet okrasné stromy na ul. Jižní 1 až po ul. Arbesova a na
ul.Kyselovská před domy č. 75 a 77
• žádáme odbor ŽP MmOl o umístění odpadkových košů na psí exkrementy
v celé místní části Slavonín
• odplevelit chodníky v celé místní části Slavonína
• obnovit, případně vyměnit tabulky označení jednotlivých ulic částí
Slavonína
• požadujeme zabudování ohrady na nádoby kontejnerů na ul. Kyselovská
(cihelna) s tím, že se zabrání zakládání černých skládek

Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 29. července 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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