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Zápis č. 4    
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 30. 6. 2015       

 
Přítomni:       Šimoníková, Boková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb,  

                        Kührová, Staňková, Šebestík, Mgr.Štrajt    

Nepřítomen:  Mgr.Škarabela                             

 

 Státní policie ČR:                  p.Mochťák                                            

 Městská policie Olomouc:    p. Hanus, Zeman  

 

 Hosté:            pí Baštincová,   

                        p.Mgr, Filip Žáček, člen rady MMOl, garant KMČ č.23     

 

Pí Baštincová upozornila na zvýšenou průjezdnost vozidel a rychlost motocyklů 

na ul. Jižní – Zolova. Současně upozornila na nedostatek parkovacích míst před 

ZŠ. Doporučila, že by na komunikaci mohla být umístěna dopravní značka 

s omezením rychlosti (30 km)  

 

Pan Mgr. Filip Žáček, garant KMČ nabídl spolupráci s KMČ při zajišťování  

stávájících požadavků a současně přislíbil  společné jednání s KMČ s panem  

Mgr. Mačákem na Olomouckém kraji ohledně frekventované dopravy na 

 ul.Jižní – Zolova.                                       

                                                                                

Požadavky na MPO:        

 provádět častější kontroly a měření rychlosti na ul. Jižní, ul.    

Klostermannova, Arbesova, Durychova, ul. Zolova, K Lesíku, 

Durychova, Ve Vrbinách a u bývalé prodejny U.N.R.A na ul. Kyselovská   

 KMČ požaduje provést námátkovou kontrolu domu č.p.8 na ul. 

Hakenova, kde se scházejí lidé bez domova        

 KMČ doporučuje občanům v případě nadměrného hluku přivolat 

Městskou policii na číslo 156           

 umístit radar z důvodu zvýšené průjezdnosti vozidel ve směru  

     z ul. Slavonínské na ul. Jižní před odbočkou na ul. Topolová       

                                                     

1. Jednání:          

          pí Šimoníková  přivítala všechny přítomné a oznámila,  že dle bodu 8    

          jednacího řádu KMČ je komise v počtu 10  přítomných členů  usnášení  

          schopná.  
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2. Provedena kontrola plnění zápisu č. 3  a  konstatováno, že k doplnění  

     zápisu č.2 nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy.           

3. Předsedkyně KMČ informovala  o jednání s náměstkem primátora    

PhDr. Urbáškem, dále s odborem investic, dopravy, ŽP, odborem 

koncepce a rozvoje, TSMO a.s., s komisí  pro občanské záležitosti a  

s vedoucím odd. KMČ DP OVVI  Mgr.Puhačem.                                

     -    změny v MHD platné od 1.7. 2015  

     -    podrobné informace k obsluze obchodních center  - Horní Lán    

     -   Anavita otevřela dne 3. června 2015  specializovaný Domov seniorů ve   

          Slavoníně                     

     -    žádost občanů o přezkoumání stavu nemovitosti na ul. Hakenova č.8  

          Olomouc – Slavonín 

          KMČ předá žádost příslušnému odboru MMOl k prověření vlastníka  

          nemovitosti                

     -    informace o zprovoznění  zastávky MHD na ul. Jižní, Slavonín, Dům      

          seniorů předběžně k 1. 7. 2015       

    -     informace k realizaci dětského hřiště ve Slavonín – ul. Jižní                

    -    Galakoncert Ildebranda D´ Arcangela 22.6. 2015 na Horním náměstí  

          v Olomouci         

- Dětský klub Zahrádka – miniškolka Olomouc „Setkání – já a ty, z.s.“   

-  Žádost občana z ul. Buzulucká o změnu stanoviště nádob na vytříděné 

složky z komunálního odpadu  

KMČ po projednání upřesní s MMOl, odborem ŽP nové stanoviště.             

     KMČ bere informace na vědomí                     
                                      

4.  Č.j. SMOl/120440/2015/OMAJ/MRPD/Vys – Žádost o sdělení stanoviska     

      k prodeji nemovitých věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce 

  

      Nemovitá věc:   

- budova bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku par.č. 506/2 zastavěná  

plocha a nádvoří o výměře  25 m
2    

v k.ú. Slavonín, obec Olomouc     

     -   parc.č. 506/3 zahrada o výměře cca 522 m
2
 v k. ú. Slavonín, obec      

         Olomouc      

      Záměr žadatele:    
      Předmětné nemovité věci se nachází při ulici Hraniční. Žadatelky žádají o  

      prodej předmětných nemovitých věcí za účelem zahrádky. Žadatelky užívají  

      předmětné nemovité věci na základě smluv uzavřených se statutárním  

      městem Olomouc, a to smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 506/3  

      zahrada o výměře 522 m
2  

 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc za účelem užívání  

      zeleninové zahrádky a smlouvy o výpůjčce na budovu bez čp/če, garáž, která  

      je součástí pozemku parc.č. 506/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  
  
     25 m

2  
  v k.ú. Slavonín, obec Olomouc za účelem užívání jako skladovacích  

      prostor.                    
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        KMČ po projednání   n e s o u h l a s í  s prodejem  z důvodu možného  

        rozšíření stávající komunikace, aby byl zajištěn bezpečný průjezd  

        vozidel a chodců.      

        Hlasováno: ( 10 pro /0 proti /0 se zdrželo )                                 

 

 5.   Statutární město Olomouc –  primátor – informace o 4. zasedání  

  Zastupitelstva města Olomouce dne 19.6.2015 do budovy Magistrátu města  

  Olomouce.                   

       KMČ   bere na vědomí                                       

             
 6.  Zhodnocení   SLAVNOSTNÍHO   SETKÁNÍ  JUBILANTŮ  SENIORŮ,   

      které se uskutečnilo  ve čtvrtek dne 18. června 2015 ve 14.00 hodin  

      v místnostech  Klubu seniorů ul. Kyselovská 74, dvorní trakt. Setkání bylo  

      přítomnými jubilanty kladně hodnoceno.                    

            

7.   TSMO a.s. -   Plán prací na měsíc červen 2015 a objednávka TSMO, a.s. na 

      měsíc červenec 2015.        

      KMČ bere  na vědomí       

 

8.  Statutární město Olomouc – primátor – Pozvánka na scénické oratorium  

      olomouckého skladatele Richarda Pachmana, které se uskuteční ve středu  

      dne  l. července 2015 v 19:00 hodin v Moravském divadle v Olomouci.  

      Pozvánky byly předány členům KMČ.        

      KMČ bere na vědomí           
            

 9. Č.j. SMOL/114020/2015/OS/PK/Vlc  Magistrát města Olomouce – odbor  

       stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací,  

       Rozhodnutí – povolení žádosti společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. zvláštní    

       užívání MK v ulici Topolová (na konci slepé ulice) v Olomouci Slavonín.  

   vozovka -  za účelem realizace stavby „MK ul.“Topolová, Olomouc-    

   Slavonín – napojení kanalizace“. Doba zvláštního užívání od 25. 05. 2015 

   do 25. 06 .2015, výkopové práce, zařízení staveniště, pohyb vozidel stavby. 

       Komunikace bude uvedena do původního stavu  v termínu do 25 .06. 2015.                

       KMČ bere na vědomí.         

     

 Požadavky KMČ:  

 

 KMČ žádá odbor dopravy o opravu poklopu při výjezdu z ul.          

Klostermannova na ul. Jižní a dalších na ul. Jižní – Zolova v celé 

části Slavonín.  Poklop je nad vozovkou o 8 – 10 cm   výše, nutno  

snížit na úroveň komunikace II/570 ul. Jižní      
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 upravit keře a okrasné stromy zasahující v některých částech do 

vozovky a chodníků v celé části Slavonína       

  upravit porost podél Machátové ulice, který lemuje mini parčík  

                 kolem bývalých stavebnin proti domům s p.č. 11, 13 a 15 od  

     patníku směrem dál  od vozovky, zasahují až do vozovky a   

     ohrožují chodce                                

 na základě požadavků občanů KMČ žádá o umístění lavičky v ul. 

Na Stráni směrem ke hřbitovu k možnému odpočinku  

 požadujeme obnovení a doplnění orientačního označení nových 

ulic v celé městské části Slavonína           

 

Předsedkyně KMČ poděkovala všem přítomným za účast a oznámila další 

termín jednání KMČ.       

 

        

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 28. července 2015           

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            

                                                                                        předsedkyně         

                                    
            


