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Zápis č. 10   
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 10. 12. 2015              

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

                        Kührová, Staňková, Šebestík, Mgr. Škarabela,                 

Omluven:       Dobrovský, Mgr.Štrajt  

         
Hosté:             pí Ludmila Dvořáčková, předsedkyně Klubu seniorů Slavonín    

                        MmOl, pracovnice detašovaného pracoviště pí L.Dostálová                                                                      

                                                                                 

Městská policie Olomouc:           p. Děreš, p. Štýbnar       

                                                                        

                                                        

Požadavky na MPO a Policii ČR     
 

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

Zolova, dále dle možností v celé místní části Slavonína             

 KMČ doporučuje občanům v případě nadměrného hluku přivolat 

Městskou policii na číslo 156           

 umístit radar z důvodu zvýšené průjezdnosti vozidel na komunikaci II/570 

ul. Jižní – Zolova, dle sdělení MPO bude umístěn v lednu – únoru 2016       

 sledovat parkování na zelených pásech v celé části   

 provádět namátkové kontroly v zahrádkářské kolonii v ul. K Lesíku                 

                                                       

1. Jednání:          

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

          jednacího řádu KMČ je komise v počtu 9  přítomných členů  usnášení  

          schopná.                  

2. Provedena kontrola plnění zápisu č. 9  a  konstatováno, že k doplnění  

     zápisu č.6 nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy.      

3. Předsedkyně KMČ informovala  o jednání  s odborem dopravy, 

     majetkoprávním  odborem,  a  s vedoucí odd. KMČ, DP  OVVI   

     Danielou Horňákovou   

- předsedkyně KMČ Šimoníková seznámila členy KMČ na účasti   

      prezentace výsledků projektu „Optimalizace MHD v Olomouci“  na   

          MmOL  dne 9. l2. 2015          

- Bc. Daniela Horňáková, OVVI MmOL, e-mail ze dne 27.11.2015 pozvání  

jménem Phdr. Pavla Urbáška a Mgr. Filipa Žáčka  na  společné setkání   

členů KMČ, na kterém bude představen plán investic na  rok 2016 dne  
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8. 12. 2015 pro KMČ č. 15 – 27 od 17:30:  do 18:00                 

-    Odbor investic, oddělení realizace, e-mail ze dne 26.11. 20105, informace 

     předání dětského hřiště                                                

      KMČ bere informace na vědomí           

                        

    4.  SMOL/232712/2015/OMAJ/MRPD/Pri – Žádost o sdělení stanoviska    

         k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města         

        Olomouce    

        Nemovitá věc:   

         parc.č.45/14       zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 13 m
2
, 

         parc.č.1117/2     zastavěná plocha a nádvoří  o výměře   9 m
2
,   

         a  parc.č.1117/3 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře   23 m
2
,  vše v k.ú.  

         Slavonín, obec Olomouc   

        Záměr žadatele:    

        Pozemky se nachází při ulici Za Kostelem. Zemědělské družstvo Slavonín 

        žádá o prodej předmětných pozemků za účelem užívání umístěné váhy a  

        čerpací stanice. Žadatel je vlastníkem nemovitých věcí viz nákres  

        v mapovém podkladu.     

        KMČ po projednání nesouhlasí s prodejem                                 

Hlasováno: ( 9 pro /0 proti /0 se zdrželo )     

   

  5.  SMOL/251601/2015/OMAJ/MRPD/Výs – Žádost o sdělení stanoviska  

         k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města         

        Olomouce   

        Nemovitá věc:   

        část pozemku  parc.č.338/8  zahrada o výměře 40 m
2
  v k.ú.  

        Slavonín, obec Olomouc    

        Záměr žadatele:    
        Předmětný pozemek se nachází při ul. Hakenova. Manželé Unzeitigovi  

        žádájí o prodej předmětné části pozemku za účelem vyčištění pozemku a  

        jeho využívání jako zahrady.     

        KMČ po projednání nesouhlasí s prodejem vzhledem k tomu, že na   

        sousední nemovitosti Hakenova 8 v současné době probíhá dědické  

        řízení  a novému majiteli by bylo podstatně zmenšeno zázemí domu na  

        parc.č. 338/8.                              

Hlasováno: ( 9 pro /0 proti /0 se zdrželo )        

     

  6.  SMOL/250803/2015/OMAJ/MRPD/Lex – Žádost o sdělení stanoviska    

         k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města         

        Olomouce   

  

        Nemovitá věc:   

        část parc.č.1296/8  ostatní plocha o výměře 50 m
2
  v k.ú.      
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        Slavonín, obec Olomouc   

        Záměr žadatele:    
        Předmětný pozemek se nachází při ul. Hakenova. Paní Brigita Kvietková  

        žádá o prodej části předmětného pozemku za účelem sjednocení vlastnictví  

        pozemků v předmětné lokalitě            

        KMČ po projednání souhlasí s prodejem část. parc.č. 1296/8      

        o výměře 50 m
2
  

        Hlasováno: ( 9 pro /0 proti 0/ se zdrželo )             

          

7.   Oznamujeme občanům, že svoz bioodpadu v měsíci lednu 2016 se koná       

      v pondělí 

dne  18. ledna 2016       

       
8.   KMČ děkuje občanům a dětem za účast při rozsvícení vánočního stromku  

      4. 12. 2015.    

      

      Požadavky KMČ:     

                                                                                                                                           

-  KMČ požaduje přemístění poštovní schránky z ul. Kyselovská   

(bývalá prodejna U.N.R.A.) na zastávku MHD směrem do města 

(zastávka křižovatka) z důvodu účelnosti             

-  KMČ urguje dořešení oprav poklopů dle písemných požadavků 

zaslaných odboru dopravy (Zápis č.5 ze dne 28.7.2015). KMČ 

požaduje tyto opravy od roku 2014      

-  upřesnit a doplnit  orientační označení místních ulic v celé městské  

     části Slavonín za účasti KMČ    

-  zastřihnout stromky a keře v ul.Klostermannova po celé délce a 

zařadit do pravidelné údržby zasahujících do MK    

-  KMČ požaduje odvoz asfaltových plátů z travnaté plochy u domu 

č.13 na ul. Janíčkova                           

 

Předsedkyně KMČ poděkovala všem přítomným a pracovníkům MMOl za   

spolupráci při řešení problémů v obvodu působení naší KMČ, popřála mnoho 

pěkných chvil v příjemné atmosféře vánoc, hodně štěstí,  a pevné zdraví v roce    

2016 všem našim občanům.    

           

 Další řádné jednání KMČ 23  se uskuteční v úterý dne 26. ledna  2016  

 v 17:00 hodin  v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle  

 statutu KMČ veřejné.        

       

  Zapsala: Šimoníková                                       Bohuslava Šimoníková              

                                                          předsedkyně KMČ č.23 Olomouc –Slavonín                  
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