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Zápis č. 15  
 

 

 z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 24.5.2016       
   

Přítomni:       Šimoníková, Boková, Fišrová, Hausner, Mgr.Hošková,   

                        Kaláb, Kührová, Staňková, Šebestík,Mgr. Štrajt      

Nepřítomen:  Dobrovský, Mgr.Škarabela     

                               

Státní policie  Olomouc               p.Mgr. Mochťák                                                                                                                                              

Městská policie Olomouc:           p. Štýbnar      

 

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

  jednacího řádu KMČ je komise v počtu 10    přítomných členů   

  usnášení  schopná     
                                                     

Požadavky na MPO a Policii ČR:      

                  

 sledovat parkování na zelených pásech  

 provádět  kontroly a měření rychlosti    

 v rámci prevence vznikání černých skládek žádáme o namátkové kontroly  

zakládání černých skládek v celé části Slavonína  

 provést kontrolu okolí u bývalého nákupního střediska U.N.R.A                        

                                                                   

1. Jednání:     

     Komise byla po celou dobu jednání usnášení schopná             

2. Provedena kontrola plnění zápisu č. 14  a  konstatováno, že k doplnění      

     nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy   

           KMČ bere na vědomí            
3. Předsedkyně KMČ informovala  o jednání  s  TSMO a.s., s odborem 

správy městských komunikací a MHD, odborem ŽP MMOL, 

s náměstkem primátora Mgr. F. Žáčkem,  a  s vedoucí odd. KMČ, DP   

          OVVI  Danielou Horňákovou         

- členové KMČ byli podrobně seznámeni s požadavky KMČ již odeslané 

na OKR, se kterými se už pracuje prostřednictvím odd. KMČ a DP             

- email OVVI, vedoucí oddělení Bc.D.Horňákové o možnosti zveřejňování 

akcí, které KMČ pořádá v naší městské části na webu statutárního města 

„kalendář akcí“  

- email OVVI vedoucího odboru na slavnostní předávání Ceny města 

Olomouce a Ceny za počin roku 2015, které se uskuteční ve čtvrtek 2. 

června 2016     
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- email, oddělení správy městských komunikací MMOL, informace  a 

seznámení  s projektem a zápisem z jednání týkající se akce „Oprava v ul. 

Dykova Slavonín“ dne 5.5.2016 MMOL – příprava stavby   

Stavba si vyžádá úplnou uzavírku komunikace ulice Dykova od 

30.5.2016  - 24. 7.2016, obyvatele přímo dotčené stavbou seznámí 

předsedkyně KMČ pí Šimoníková                   

- email OVVI,  vedoucí oddělení Bc.D.Horňákové s informacemi 

k projektu třídění papíru a plastů v rodinných domech    

     KMČ se v naší městské části připojuje k projektu a je ochotna zajistit  

     distribuci letáků                                         
- email OVVI, vedoucí oddělení Bc.D.Horňákové – žádost o vyjádření 

KMČ  na  lokality v naší městské části se zákazem konzumace 

alkoholických nápojů     

předsedkyně KMČ  předá v termínu stanovené lokality vedoucí oddělení 

OVVI  Bc. D.Horňákové                 

KMČ po seznámení a projednání  bere informace na vědomí       

     

    4.   Čj:SMOL/108503/2016/OMAJ/MR/Ind – Žádost o sdělení stanoviska     

          k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce  

          Nemovitá věc: 

          pozemek parc. č. 338/7 zahrada o výměře 90 m
2
  v k.ú. Slavonín, obec  

          Olomouc   

          Záměr žadatele:       

          Nový vlastník pozemku parc. č. 329, jehož součástí je budova č. p. 234,  

          bydlení, Hakenova 10, v k.ú. Slavonín, obec Olomouc žádá o pronájem  

          předmětného pozemku za účelem užívání zázemí přilehlého rodinného  

          domu.   

         KMČ   s o u h l a s í   s pronájmem parc.č.338/7 o výměře 90 m
2 
            

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

            

   5.    Čj:SMOL/079921/2016/OSMK/Šku – oddělení majetkové správy     

 komunikací, žádost o úpravu komunikace v ul. Požárníků   

          KMČ bere na vědomí      
                                         

   6.   Čj: MMOL/098899/216/OS/PS/Hrd oddělení pozemních staveb – Výzva  

         k provedení kontrolní prohlídky k posouzení stavebné technického stavu  

         domu včetně způsobu užívání stavby č.p. 233 v Olomouci, část obce  

         Slavonín, ul. Hakenova, č.or.8       

         KMČ bere na vědomí   

           
 7.   předsedkyně  seznámila členy KMČ o průběhu jednání k projektové   

       dokumentaci svolané Odborem koncepce a rozvoje, odborem dopravy    
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       Magistrátu města Olomouce spolu s projektantem akcí úprav jednotlivých  

       lokalit dne 12.5.2016 na MMOL, - OKR, Hynaisova 10     

       Akce:  Studie statické dopravy v ulici Topolová 

                   Smíšená stezka a zastávky na ul. J.V.Pavelky – investiční záměr 

                   Tylova, Dánská – oprava chodníku   KMČ bere na vědomí  

 

  8. Požadavek na KMČ pí Ž.Kalodové o příspěvek na umělý povrch pro hřiště  

      na zahradě ZŠ ul. Zolova   

      KMČ písemný požadavek předá na příslušný odbor k dalšímu řešení      

            

    9. TSMO, a.s. Olomouc,  Přehled činností TSMO, a.s. v měsíci květnu 2016       
     

 

 

     Požadavky KMČ:     

 

- KMČ požaduje opravit propadlý kanál před domem č.1 na ul. Jižní  

- připomínáme dořešení přemístění poštovní schránky z ul. Kyselovská na  

     zastávku MHD směrem do města na ul.Jižní (naproti domu č.15)         

- ořezat keře na ul. Kafkova směrem k OC HANÁ v oblouku pod mostem      

     zasahujících do chodníku 

- požadujeme úpravu vzrostlého keře –TISU na rohu křižovatky Machátova  

     - Arbesova i keře za ním,  případně   odstranit,  brání ve výhledu na  

     přijíždějící auta z levé strany, vytváří nebezpečné místo  

- KMČ požaduje po SÚS opravu průhybu komunikace v místě křižovatky 

Ul. Klostermannova – Jiní v délce cca 4m. Jsou vibrace okolních 

nemovitostí, praskání obvodových zdí a celodenní rušení klidu       

  

 

 

                                                      

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

                                    
            

 

 

    


