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Zápis č. 43       
 

 

 z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 11. 9. 2018                        

                              
 Přítomni:        Šimoníková, Fišrová, Hausner, Mgr.Hošková, Kaláb, Kührová,  

                          Staňková, Šebestík, Mgr.Škarabela   

Omluveni:        Boková, Mgr.Štrajt, Dobrovský  

            
Občané:           KMČ č.10 Nemilany, předseda p. Kříž    

                         Spolek Pro Slavonín z.s.,  pí Macháčková     

 

 

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

  jednacího řádu KMČ je komise v počtu 9 přítomných členů             

  usnášení schopná           

 

Předseda KMČ Nemilany podal informaci k novému dopravnímu značení na 

celém území ul. Kyselovská, Nemilany a ul. Lidická. 

KMČ bere na vědomí   

 

Spolek pro Slavonín, pí Macháčková podala informaci o záměru výstavby 

parkovacího domu, uvedla, že jde o nevhodnou lokalitu na okraji města a 

sdělila, že dojde k nárůstu dopravy na ul Jižní – Zolova. 

K nahlédnutí předložila „Zprávu pro schůzi Rady města Olomouce, konanou  

14. 8. 2018.  

KMČ bere na vědomí   

 

Na základě četných stížností občanů místní části Slavonín k 

opakovanému dlouhodobě trvajícímu zápachu předsedkyně KMČ jednala 

na MMOl odboru životního prostředí k sjednání okamžité nápravy.   

Dle sdělení příslušného odboru byla dne 11. 9. 2018 provedena Českou 

inspekcí životního prostředí kontrola zemědělské činnosti v k.ú. Slavonín. 

Po vyhodnocení protokolu z kontroly bude KMČ občany informovat. 

KMČ trvá na okamžitém sjednání nápravy   

                                                                                                                  

  Požadavky na MPO a Policii ČR   

 dořešit v ulici Na Stráni  povolení k záboru zeleného pásu,    

     (navezena hlína a štěrk)  
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 vzhledem k rozšiřování černých skládek provádět pravidelné   

kontroly v celé místní části Slavonín včetně ul. Poláčkova a 

Machátova 

 zajíždět i do ulice ve Vrbinách, dochází k vykrádání objektů 

 do ul. ve Vrbinách se naváží odpad, který silně zapáchá, dále se šíří a  

     obtěžuje občany Slavonína     

 sledovat stání na zelených plochách v celé lokalitě Slavonín 

 vyřešit parkování na ul. Zolova u Pohostinství „Pod Lipami“  

a parkování na zeleni                

  provádět  kontroly a dohled měření rychlosti převážně na ul. Jižní 

      a ul. Zolova       

                                                                            

1. Jednání:    

     Provedena kontrola plnění zápisu č. 42  a  konstatováno, že k doplnění      

     nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy   

          Zápis č. 42 z jednání KMČ č.23 ze dne 7. 8. 2018 byl členy KMČ   

          schválen    

2. Předsedkyně KMČ pí Šimoníková seznámila členy KMČ o průběhu 

jednání do dnešní schůze:   

- s odborem správy městských komunikací a MHD MMOL,  

  TSMO  a.s.,ŽP MMOl a s vedoucí oddělení  KMČ a DP     

          - email Horňáková Daniela:   

          - Pozvání na společenské setkání předsedů KMČ s vedením města  

            7.9.2018    

          - Požadavky KMČ na OKR na červenec  2018        

          - Podnět na opravu chodníku mezi ulicemi Kyselovská – Jižní (místní  

            šetření 7.8.2018) 

            Oprava bude zařazena do objednávky TSMO, a.s. a provedena 

            v letošním roce       

          - email – p. Halinár TSMO a.s. – rozkopávky – upozornění na nedostatky 

             při předávání a realizaci stavby – pokládka kNN ul.Kyselovská,  

             Hakenova   

          - OVVI - oznámení, že 25.8.2018 cca ve 21:00 hodin se areálu Garden  

            Parku v ul. Kyselovské ulici ve Slavoníně uskutečnilo v rámci soukromé  

            oslavy ohňostrojové práce. 

          - Pietní akt k 28. 10. 2018  

            Po projednání  KMČ navrhuje dvě pietní místa a to: 

            ZŠ Zolova 1 

            Pomník na ul Kyselovská                  

         -  SLAVNOSTNÍ GALAVEČER BALETNÍCH HVĚZD v Regionálním  

            centru OLOMOUC 25. září 2018 v 19:00 hodin pod záštitou Mgr. Filipa  

            Žáčka, náměstka primátora statutárního města Olomouce  

         -  Pozvánka na ochutnávku místních specialit Jak chutná Lošov 15.9.2018  
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         -  KMČ Nemilany zve na Nemilanské slavnosti dne 15.9.2018   

            KMČ bere informace na vědomí   

   

3. Technické služby města Olomouce, a.s.   

Zápis o odevzdání a převzetí díla   

Předmět: Zhotovení díla – Opravy komunikací dle požadavku KMČ 

Slavonín – Chodník ul. Jižní č. 29 – 41 

               -  Chodník ul. Jižní č. 43 – 65   

V celkové ceně: do 300.000,- Kč včetně DPH    

 

4. Magistrát města Olomouce – oddělení koncepce a rozvoje, společné  

jednání a  o návrhu ZMĚNY č. VI územního plánu a projednání tohoto 

návrhu. Zúčastnila se předsedkyně pí Šimoníková a členy KMČ o  

projednání tohoto návrhu informovala 

KMČ bere na vědomí       

 

5. Pozvání na 5. ročník konference k rodinné politice ve městě Olomouci na  

téma  „Proměny současné rodiny“   2. 10. 2018 Velký zasedací sát 

Hynaisova 10 od 9:00 hodin – bude vyvěšeno ve vývěskách MMOl a 

občané informováni i prostřednictvím místního rozhlasu     

  

     6.  Č.j. SMOL/196009/2018/OMAJ/MR/Tom     

    Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových  

     řízení    

      Rozhodnutí Rady města Olomouce – dne 14. 8. 2018  schválila   

      pacht části pozemku parc. č. 1296/1 ostatní plocha o výměře 161 m
2     

 

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

         KMČ bere na vědomí     

       
     7. Čj: SMOL/168140/2018/OMAJ/MR/Sac   – Žádost o sdělení stanoviska              

         k prodeji  nemovité věci ve  vlastnictví statutárního  

         města Olomouce     

  

          Nemovitá věc:     
           parc. č. 803/5  o výměře 830 m

2 
 v k.ú.  Slavonín, obec   Olomouc    

          Předmětný pozemek se nachází u vodní nádrže Hamrys v blízkosti ul.  

          Požárníků. 

          KMČ   n e s  o u  h  l  a  s  í    s  prodejem     

          parc. č. 803/ 5 zahrada o výměře 830 m
2
 ostatní plocha v k.ú.Slavonín,    

          obec Olomouc 

          Nájemci nejsou dlouhodobými uživateli. Jde o oblast rekreační –  

          klidové zóny    Hlasováno: (10 pro /0 proti /0 se zdrželo)           
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    8. TSMO, a.s. – plán prací na měsíc září 2018,  zveřejněno ve   vývěskách     

         KMČ bere na vědomí    

              
 

9. Při  příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky  

      Komise místní části Olomouc - Slavonín pořádala pro občany a okolí   

        „Koncert sólistů Moravského divadla Olomouc„  Komise  děkuje  

         občanům za účast a účinkujícím za hodnotný kulturní zážitek        

             

         Požadavky KMČ     

stávající:                
- na základě připomínek a požadavků občanů rozšířit VO na ul. K Lesíku, 

stožáry budou osvětlovat komunikaci v majetku MMOL 

     -    ořez zeleně a snížení jehličňanů v ul.Klostermannova                   

- na připomínky občanů provést úpravu plochy kolem budovy u bývalé 

prodejny U.N.R.A 

- odplevelit prostor čekárny a okolí zastávky MHD na ul. Jižní – křižovatka 

směrem do města  

          nové:   

- vzhledem k nárustu poškozování majetku občanů /sprejeři) KMČ   

     požaduje zapůjčení monitorovací kamery na ul. Jižní – zdravotní středisko     

- opravit VO na ul. Kyselovská před domem č. 100   

- upravit plochu památníku padlých na ul. Kyselovská                

- odplevelit chodník před plakátovací plochou u bývalé prodejny U.N.R.A   

     na ul. Kyselovská 

- ořezat zeleň  podél chodníků  na ul. Kafkova směrem   

     k Obchodnímu Centru „ Haná“    

- opravit účelovou komunikaci, uvést do původního stavu na ul. K Lesíku,  

     jedná se o dlouhodobý požadavek Komise místní části 

 

     

         

   

    Další řádné jednání KMČ 23  se uskuteční v úterý dne 9. října  2018                                                        

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

    dle statutu KMČ veřejné, občané jsou zváni, aby zde podávali své podněty.   

 

 

   Zapsala: Šimoníková                                       Bohuslava Šimoníková                

                                                          předsedkyně KMČ č.23 Olomouc –Slavonín                             
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