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Zápis č. 45       
 

 

 z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 5. 11. 2018                            

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

                          Kührová, Mgr.Hošková,  Staňková, Šebestík, Mgr.Škarabela,         

Nepřítomen:    Dobrovský, Mgr.Štrajt      

 

  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 neoprávněnou skládku u bývalého nákupního střediska 

U.N.R.A   

 vzhledem k rozšiřování černých skládek prověřit rozrůstající se černé 

skládky podél toku „Nemilanka“  

 sledovat stání na zelených plochách  a  chodnících v celé lokalitě  

     Slavonín     

 prověřit neoprávněného plnění kontejnerů na tříděný odpad u 

cihelny (pan Šošolík)                   

                                                                            

1. Jednání:         

2.  Provedena kontrola plnění Zápisu č. 44 z jednání  KMČ č.23 ze dne 

      9. 10. 2018, byl po úpravě textu členy KMČ schválen        

 

3. Předsedkyně KMČ pí Šimoníková seznámila členy KMČ o průběhu 

jednání do dnešní schůze:   

- s odborem správy městských komunikací a MHD MMOL, s    

majetkovým odborem MMOL, TSMO  a.s., a s vedoucí oddělení KMČ a   

DP  Danielou Horňákovou        

          - OVVI - email Horňáková Daniela:     

         - Topolová – navýšení parkovacích míst, odbor vnějších vztahů a  

            informací, oddělení KMČ a DP souhlasí s budoucím předáním    

            stavebního objektu SO 404 Přeložka místního rozhlasu na ulici Topolová  

            do správy OVVI, odd. KMČ a DP   

            KMČ bere na vědomí   

     

         -  Chmelíková Růžena Praha 4,  informace o prodeji pozemku    

         -  Student UP v Olomouci Martin Sadílek požádal o spolupráci při psaní  
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             bakalářské práce na téma Bezpečnostní mapa Olomouce - radary         

         -  Kateřina Bačová – ul. Božkova – Nemilany, dotaz na opravu a stav  

            ulice, cesta a chodníky  

            KMČ předá k dalšímu řešení příslušným odborům MMOL      

 

  SBĚROVÁ SOBOTA ve  SLAVONÍNĚ bude  11. května 2019 

 

4. Č. j. SMOL/238039/OKR/KVIDI/Dol          

          Obor koncepce a rozvoje –  Částečná uzavírka MK ul. Kyselovská   

          ve dnech 22. 10.–30. 11. 2018     
          Odbor koncepce a rozvoje nemá k předložené  projektové  dokumentaci  

          částečné uzavírky komunikace ul. Kyselovská zásadních připomínek            

   

          Č. j. SMOL/259671/OKR/KVIDI/Dol            

          Obor koncepce a rozvoje –  Částečná uzavírka sil. II/570  

          ul.  Jižní  ve dnech 8. 11.– 7. 12. 2018      
          Odbor koncepce a rozvoje nemá k předložené  projektové dokumentaci  

          částečné uzavírky komunikace ul. Jižní  zásadních připomínek         

KMČ bere na vědomí              
    

     5. Čj: SMOL/2512812018/OMAJ/MR/Cih   – Žádost o sdělení stanoviska              

         k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního  města Olomouce     

         Nemovitá věc:     

         část parc. č. 506/3 zahrada  o výměře 99 m
2 
 v k.ú.   

         Slavonín, obec  Olomouc    

 

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

          část parc. č. 506/ 3 zahrada  o výměře 99 m
2
  v k.ú. Slavonín,   

          z důvodu projektu ul. Arbesova část A a B, zařazené do plánu  

          investic na rok 2019               

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

 

     6. Č.j: SMOL/154724/2018/OZP/PZ/Jir  Dohoda o povolení zvláštního   

      užívání veřejné zeleně  zábory a výkopové práce– žadatel  Pavel Zacpal     

      Ručilova 8, Nový svět 98, žadatel je oprávněn užívat pozemek parc. č.    

     1232/11 ostatní plocha o  výměře 1677 m
2
 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc   

     1232/12 ostatní plocha o výměře 2486 m
2
 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc     

     od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018  

     účel užívání veřejného prostranství dle přílohy č.1, která je součástí této  

     dohody reklamní cedule typu „A“ do 0,6 m
2
  

     Pro účely zpoplatnění  za užívání veřejného prostranství je určena    

     plocha 1,2 m
2
.     

     KMČ bere na vědomí       
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         Požadavky KMČ    

stávající:                
- na základě připomínek a požadavků občanů a uživatelů zahrádek   

prodloužit veřejné osvětlení na účelovou komunikaci v ul. K Lesíku,  

stožáry budou osvětlovat komunikaci v majetku MMOL 

     -    ořez zeleně, která zasahuje do vozovky a snížení jehličňanů v   

           ul. Klostermannova a posečení trávy před domem č.87 na ul. Jižní   

- na připomínky občanů provést úklid plochy kolem budovy u bývalé  

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

- k bývalé prodejně U.N.R.A na ul. Kyselovská   

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

směrem do města     

- vzhledem k nárustu poškozování majetku občanů /sprejeři) KMČ   

     požaduje zapůjčení monitorovací kamery na ul. Jižní u zdravotního  

     střediska      

- ořezat zeleň (tuje) u příkopu směrem na ul. Zolova   

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

     jedná se o dlouhodobý požadavek Komise místní části  

- ořez a úpravu jehličňanů zasahujících nad pergolou ve dvorním traktu  

     v ul. Kyselovská č.74    

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

     -    ořezat, případně odstranit náletové keře na ul. Bryxova podél  

           melioračního příkopu ul.Bryxova  

     -    opravit WC na ul. Kyselovská č.74 (budova MMOL) a ve dvorním traktu   

     -    opravit propadlou dlažbu na ul. Jižní před domem č.101   

-    doplnit koše na komunální odpad o 3 ks  u rybníka „Hamrys“ ,  stávající 

      jsou nedostatečné a odpadky se hromadí, zajistit úklid a odvoz odpadků   

          nové:   

- komise požaduje celkovou úpravu zeleně pomníku padlých na ul.  

Kyselovská, odstranit stávající zeleň a nahradit vhodnou výsadbou zeleně     

 

           

     Dne 5. 11. 2018  ukončily stávající komise městských částí v souvislosti se    

     zánikem mandátů současné Rady města Olomouce svoji činnost.  

   

 Předsedkyně ukončila jednání v 19:30 hodin a poděkovala členům KMČ   

 za jejich dosavadní práci.         

   

 

   Zapsala: Šimoníková                                       Bohuslava Šimoníková                

                                                          předsedkyně KMČ č.23 Olomouc –Slavonín                             
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