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Zápis č. 43   
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 25. 11. 2014     

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

                     Mgr. Škarabela      

 

Omluveni:    p. Šebestík, Policie ČR, sl. Holková    

                                 

Hosté :         Policie ČR Novotná, MPO pí Žižková                   

                                                

Požadavky na Policii ČR a MPO:  

 

 provádět častější kontroly na ul. Jižní, ul. Zolova, K Lesíku, Durychova a 

u bývalé prodejny U.N.R.A na ul. Kyselovská            

 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. 42 a bylo konstatováno, že k doplnění zápisu     

   nebyly předloženy 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, oddělením životního prostředí, a s vedoucím odd.KMČ a DP OVVI.  

 

     -  změny JŘ dopravce ARRIVA MORAVA k celostátnímu termínu změn JŘ  

        k 14. 12. 2014                       

        KMČ bere na vědomí.                                              

 

4.  SMOl/216076/2014/OMAJ/MRPD/Ind – Žádost o sdělení stanoviska 

    k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouc 

    statutárního města Olomouce  

        Nemovitá věc:                                                 

     parc. č. 887/213,  parc.č. 887/249,  parc.č. 887/250, parc.č. 887/251,  

     parc.č. 887/252, parc.č. 887/253, parc.č. 887/254,   parc.č. 887/255, parc.č.   

     887/256, parc.č. 887/257, ostatní plocha v k.ú. Slavonín, obec Olomouc   
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   Záměr žadatele:         
   Předmětné pozemky se nachází v areálu zahrádkářské osady Slunečnice ZO 

   Kyselovský kopec. Odbor majetkoprávní obdržel žádosti o prodej  

   předmětných pozemků za účelem užívání zahrádek.     

          

   KMČ po projednání   s o u h l a s í   s prodejem.          

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

      

5.  SMOl/221365/2014/OMAJ/MRPD/Mic – Žádost o sdělení stanoviska  

    k prodeji, popř.  pachtu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města   

    Olomouce    

    Nemovitá věc:   

    část pozemku parc.č.338/3 zahrada o výměře 227 m
2
 v k. ú. Slavonín,  

    obec Olomouc,        

    Záměr žadatele:    
    Žadatelka má zájem předmětnou část pozemku užívat jako zeleninovou  

    zahrádku. Předmětný pozemek se nachází za domem Hakenova 20.      

      

    KMČ po projednání souhlasí s uzavřením pachtovní  smlouvy              

    Hlasováno: ( 5 pro /3 proti /0 se zdrželo )      

 

6.  SMOl/228720/2014/OMAJ/MRPD/Sac – Žádost o sdělení stanoviska  

    k prodeji, popř. pachtu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

    Olomouce    

    Nemovitá věc:   

    část pozemku parc.č.310/6 zahrada o výměře 240 m
2
 v k. ú. Slavonín,    

    obec Olomouc,        

    Záměr žadatele:    
    Předmětný pozemek se nachází při ulici Kyselovská. Část předmětného 

    pozemku o výměře 240 m
2
 je oplocena provizorním oplocením a užívána  

    žadatelem jako zahrada.          

      

    KMČ po seznámení a projednání souhlasí  s prodejem              

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

 

7. Č.j. SMOL/ŽP/55/100/2014/Sk  Magistrát města Olomouce – odbor  

   životního prostředí, oddělení vodního hospodářství vydává  Rozhodnutí  

   veřejnou vyhláškou žadateli společnosti STAFOS – REAL, s.r.o., Tovární 

   40, Olomouc  stavební povolení k provedení stavby vodního díla „2 bytové   

   domy B2, B3 Olomouc Slavonín, SO 05 Splašková kanalizace, SO 07 

   Vodovodní řad“ v kraji Olomouckém, okrese Olomouc.    

     KMČ bere na vědomí.       
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8. Č.j. SMOL//231457/2014/OZP/VH/Huc Magistrát města Olomouce – odbor  

     životního prostředí, oddělení vodního hospodářství -   OZNÁMENÍ  

     VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU  že žadatel MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ  

     a.s., Tovární ul, Olomouc, podal na MmOl odboru ŽP žádost o schválení   

„Kanalizačního řádu stokové sítě města Olomouce“    

      KMČ po seznámení bere na vědomí.      

 

 9. KMČ Slavonín pořádá ve spolupráci s Klubem seniorů  v pátek dne      

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

Rozsvícení vánočního stromku               

     Srdečně zveme občany na toto setkání. 

 

10. TSMO, a.s. objednávka na měsíc listopad 2014. 

      KMČ bere na vědomí.                                                                        
   

Požadavky KMČ:       

 

 vybudovat chodník a přechod na levé straně ul.   Kyselovská a  

  napojení  na chodníky z ul. Jižní a z ul. Kyselovská – Zolova (ZŠ).  

 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                   

 KMČ požaduje vybudování ohrady na nádoby kontejnerů na ul. 

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

 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   

 odplevelit chodník před domem č.7 na ul. Jižní, kde může dojít ke zranění 

procházejících dětí  

 na základě opakovaných požadavků občanů KMČ požaduje obnovení 

spojení s obchodním centrem OC HANÁ                     

        

                                

Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 16. prosince 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    
 


