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Zápis č. 42   
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 29. 10. 2014  

 
Přítomni:    Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kührová, Petřík, 

                     Mgr. Škarabela, Šebestík 

Omluven:    M.Kaláb 

                                 

Hosté :         MPO pí Žižková, p. Špuner                   

                                              

Požadavky na Policii ČR a MPO:  

 

 provádět častější kontroly na ul. Jižní, Durychova, ul. Zolova a u bývalé 

prodejny U.N.R.A na ul. Kyselovská  

 zajistit častější kontroly vzhledem ke zvýšené dopravě na ul. Jižní, Zolova 

a Kafkova      

 zvýšit dohled na místním hřbitově s blížícím se svátkem památky 

zesnulých  

 KMČ doporučuje občanům v případech rušení nočního klidu, aby volali 

Městkou policii nebo Policii ČR na linku č. 156      

 pomáhat při zajištění bezpečného přecházení dětí na přechodech v ranních 

hodinách     

 umístit radar  ve směru z ul. Slavonínské na ul. Jižní před odbočkou na ul. 

Topolová vzhledem k mimořádné dopravní situaci z důvodu uzavírek              

 

1. Jednání:            

pí Šimoníková  přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 5. jednacího 

řádu KMČ je komise v počtu 8  přítomných členů usnášeníschopná.     

Přednesený program byl bez připomínek přijat.  (8/ pro /0 proti/ 0 se zdrželo) 

 

2. Provedena kontrola zápisu č. 41 a bylo konstatováno, že k doplnění zápisu  

   nebyly predloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy. Současně  

   proběhla kontrola předchozích usnesení a bylo shledáno, že dochází postupně  

   k plnění. 

    

3. Členové komise byli pí Šimoníkovou seznámeni o jednání s odborem dopravy  

    MMOL, s oddělením životního prostředí, odborem ochrany MmOl,  TSMO  

    a.s., Povodím Moravy, divizí Přerov a s vedoucím odd. KMČ a DP OVVI.    

       

     -   z prostředků KMČ byla dočerpána určená částka na rok 2014             

- nejbližší úkoly KMČ po komunálních volbách  
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- seznámení s dokončeným projektem „Riziková opatření při extrémních 

přívalových srážkách vedoucím odboru ochrany       

          KMČ bere na vědomí informace o aktuálním stavu projektové  

          dokumentace k plánovaným opatřením.         

- informace o dočasném uzavření pošty dne 5. 11. 2014           

     -    INSTA CZ s.r.o. – odpočty vodoměrů do 31. 10. 2013           

          KMČ bere na vědomí.                                              

 

4.  KMČ obdržela k seznámení od MmOl - OVVI Katalog poskytovatelů  

sociálních služeb a služeb souvisejících v Olomouci 2014.   

     KMČ bere na vědomí.                                                 
           

5. Statutární město Olomouc, odbor vnějších vztahů a informací oznámil, že dne  

    6. 10. 2014 bylo na jednání Zastupitelstva města Olomouce schváleno 

    pojmenování nové ulice v k. ú. Slavonín – nová ul. Macharova, nová ulice  

    s rodinnými domy, která je kolmá na ul. Jižní.        

     KMČ bere na vědomí.           

        

6. SMOl/205622/2014/OMAJ/MRPD/Ind – Žádost o sdělení stanoviska 

    k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouc 

    statutárního města Olomouce 

    Nemovitá věc:   
    Ideální l/2 pozemku parc. č. 776/10 orná půda o výměře 4980  m

2
 v k.ú.  

    Slavonín, obec Olomouc 

    Záměr žadatele:   
    Provozování zemědělské výroby. 

 

   KMČ po projednání   s o u h l a s í   s pachtem nemovitých věcí 

   parc. č. 776/ 10 orná půda o výměře 4980 m
2
 v k. ú. Slavonín, obec   

   Olomouc.      

   Hlasováno: ( 8 pro /0 proti /0 se zdrželo )          

      

7.  SMOl/216076/2014/OMAJ/MRPD/Sac – Žádost o sdělení stanoviska  

    k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce    

    Nemovitá věc:   

   parc.č. 887/213 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,        

   parc.č. 887/249 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,        

   parc.č. 887/250 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,           

   parc.č. 887/251 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,    

   parc.č. 887/252 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,        

   parc.č. 887/253 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,               

   parc.č. 887/254 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,       

   parc.č. 887/255 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,        
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 parc.č. 887/256 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,           

 parc.č. 887/257 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,        

 Záměr žadatele:   
  Předmětné pozemky se nachází v areálu zahrádkářské osady Slunečnice ZO 

  Kyselovský kopec a jsou součástí oplocených zahrádek. Odbor majetkoprávní    

  obdržel žádosti o prodej předmětných pozemků za účelem užívání zahrádek, 

  zázemí k rekreačním objektům ve vlastnictví žadatelů a k zajištění příjezdu a   

  přístupu na pozemky ve vlastnictví žadatelů.        

      

KMČ po seznámení a projednání  požaduje o doplnění potřebných údajů 

(výměry, žadatele) k možnému vyjádření.          

 Hlasováno: ( 8 pro /0 proti /0 se zdrželo )            

 

 8. - Č.j. SMOL/OPK/79/4156/2014/Nan  Magistrát města Olomouce – odbor  

   stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací.   

   Rozhodnutí -  povolení p.Bohumilu Složilovi, Citov  zvláštní užívání MK v ul.        

   Zolova č. 10 v Olomouci – Slavonín – chodník – účel zvláštního užívání –  

   oprava fasády v době od 13. 10. 2014 do 17. 10. 2014 – lešení. Komunikace  

   bude uvedena do původního stavu  v termínu do 17 .10 .2014.         

   KMČ bere na vědomí.      
  
 

         

 
9. MmOl Komise pro občanské záležitosti – Pozvání na Vzpomínkovou tryznu  

    za zemřelé, která se koná dne 1. listopadu 2014 ve 14.30 hod v obřadní síni 

    krematoria v Olomouci. 

    KMČ bere na vědomí.      

 

10. Statutární město Olomouc – primátor - Pozvánka na ustavující zasedání nově 

     zvoleného Zastupitelstva města Olomouce na pondělí dne 10. 11. 2014 do  

     budovy Magistrátu města Olomouce – Hynaisova 10, Olomouc.  

     KMČ bere na vědomí.          
     

 
 
                                   
11. KMČ Slavonín připravuje ve spolupráci s Klubem seniorů  v pátek dne   

      5.  prosince 2014 ve 16,30 hod ve dvorním traktu ul. Kyselovská 74.                                                          

      

Rozsvícení vánočního stromku                                                                             
   

Požadavky KMČ:          

 

 v letošním roce vybudovat chodník a přechod na levé straně ul.   

Kyselovská a napojení na chodníky z ul. Jižní a z ul. Kyselovská – 

Zolova (ZŠ)  
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 KMČ požaduje označení dopravní značkou zákaz vjezdu na 

komunikaci ( parc.č. III 8 ) bývalé hvězdárny s tím, že dopravní 

obsluze bude vjezd povolen  

 ořezat tuje u zdravotního střediska není výhled na přijíždějící vozidla                   

 zajistit vyčištění melioračního příkopu na ul. Jižní – Bryxova, bude 

vyvoláno jednání na odboru ŽP           

 zabudovat propustek pod železniční tratí, aby nedocházelo k záplavě celé 

městké části Slavonín        

 ořezat keře na ul. Kyselovská č. l zasahující do chodníku k ul. Jižní  

 vysázet okrasné stromy na ul. Jižní 1 až po ul. Arbesova a na 

 ul.Kyselovská před domy č. 75 a 77    

 žádáme odbor ŽP MmOl o umístění odpadkových košů na psí exkrementy 

v celé místní části Slavonín  

 KMČ požaduje vybudování ohrady na nádoby kontejnerů na ul. 

Kyselovská (cihelna) s tím, že se zabrání zakládání černých skládek     

 obnovit, případně vyměnit tabulky označení jednotlivých ulic v celé části      

Slavonína     

 ořezat keře na ul. Arbesova až po ulici Hraniční, brání v průjezdnosti.   

 ořezat keře včetně jejich zastřižení v ul. Klostermannova     

 KMČ požaduje po odboru dopravy opravu poklopu při výjezdu z ul. 

Klostermannova na ul. Jižní. Poklop je nad vozovkou o 8 – 10 cm výše, 

nutno  snížit na úroveň komunikace II/570 ul. Jižní.          

 vyčistit kanalizační vpustě v celé lokalitě Slavonína  

 zařadit do plánu sečení zelený pás vedle domu č.15 na ul. Jižní       

    

        

                                

Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 25. listopadu 2014 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    
 


