Zápis č. 44
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 11. 12. 2014
Přítomni: Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová,
Šebestík,
Omluveni: p. Petřík, Mgr. Škarabela, Policie ČR, sl. Holková
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
1. Jednání:
pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 5. jednacího
řádu KMČ je komise v počtu 7 přítomných členů usnášeníschopná.
Přednesený program byl bez připomínek přijat. (7/ pro /0 proti/ 0 se zdrželo)
2. Provedena kontrola zápisu č. 43 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, TSMO a.s., s majetkoprávním odborem, s oddělením životního
prostředí, s komisí pro občanské záležitosti MmOl a s vedoucím odd.KMČ a
DP OVVI Mgr. Puhačem.
- provoz během adventních víkendů
- změna hodin pro veřejnost pošt Olomouc 2 a Olomouc 3
KMČ bere na vědomí.
4. SMOl/232122/2014/OMAJ/MRPD/Cih – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji, nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouc
statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
1

parc. č. 518/1, zahrada o výměře 641 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc
parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2 v k.ú, Slavonín, obec Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětný pozemk se nachází při ulici Hraniční.
KMČ po projednání n e s o u h l a s í s prodejem ani s nájmem
Hlasováno: ( 7 pro /0 proti /0 se zdrželo )
5. SMOl/251350/2014/OMAJ/MRPD/Skl – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji, nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
část parc.č. 545 zahrada o výměře 122 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc,
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází při ulici Wintrova.
KMČ po projednání s o u h l a s í s prodejem
Hlasováno: ( 7 pro /0 proti /0 se zdrželo )
6. TSMO. a.s.,- Zápis o odevzdání a převzetí díla ze dne 1. 12. 2014 – opravy
komunikací dle požadavku KMČ za přítomnosti zástupců KMČ a obchodního
zástupce p.Čecha TSMO a pracovníka odboru dopravy p. Šolce.
KMČ bere na vědomí
7. Statutární město Olomouc – Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města
Olomouce na pondělí dne 22. 12. 2014 od 9:00 hod do budovy MMOl,
Hynaisova 10.
KMČ bere na vědomí
8. Magistrát města Olomouce – Pozvání komise pro občanské záležitosti na
slavnostní setkání 75 letých občanů města Olomouce, které se koná 11.
prosince 2014 ve velkém sále Moravského divadla Olomouc.
KMČ bere na vědomí.
9. Přítomní členové KMČ rozhodli, že v roce 2015 se budou schůze převážně
konat tradičně poslední úterý v patřičném měsíci v 17:00 hodin v zasedací
místnosti v ul. Kyselovská 74.
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10. KMČ Slavonín ve spolupráci s Klubem seniorů pořádala v pátek dne
5. prosince 2014 ve 16,30 hod v dvorním traktu ul. Kyselovská 74.
Rozsvícení vánočního stromku.
Akce se zúčastnila početná skupina obyvatel a dětí městské části a jako host
vystoupil náměstek primátora p.PhDr. Pavel Urbášek a zastupitelka města
pí Danuše Boková.
11. KMČ projednala životní jubilea občanů Slavonína na rok 2015.
KMČ bere na vědomí.
12. Č.j. SMOL/OPK/79/249934/2014/Nan Magistrát města Olomouce – odbor
stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací.
Rozhodnutí - povolení společnosti MS – stavby s.r.o. – Dopravní značení
Svoboda Olomouc zvláštní užívání MK v ul. Arbesova v Olomouci –
Slavonín – vozovka – účel zvláštního užívání – realizace stavby „Novostavba
rodinného domu Olomouc, ul.Arbesova v době od 3. 12. 2014 do
23.12.2014, výkopové práce. Rozsah zvláštního užívání: 6.00 m x 1.00 m, tj.
6.00 m2. KMČ bere na vědomí.
13. KMČ oznamuje občanům, že svoz bioodpadu v zimním období bude v naší
městské části uskutečněn v měsíci lednu 12.1.2015, v měsíci únoru 9.2.2015
a v měsíci březnu 9.3.2015.
Požadavky KMČ:
 na základě opakovaných požadavků občanů KMČ požaduje
obnovení spojení s obchodním centrem OC HANÁ
 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 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
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 KMČ požaduje přemístění vývěsní skříňky MMOl od zdravotního
střediska na zastávku MHD směrem do města
pí Šimoníková poděkovala všem přítomným za spolupráci při řešení
problémů v obvodu působení naší KMČ. Současně KMČ děkuje všem
pracovníkům magistrátu za spolupráci v roce 2014, přeje mnoho hezkých
chvil v příjemné atmosféře vánoc, pevné zdraví a hodně štěstí v novém roce
všem našim občanům
Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 27. ledna 2015 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
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