Zápis č. 45
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 27. 1. 2015
Přítomni: Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Petřík,
Šebestík, Mgr. Škarabela
Policie ČR – p. Machťák, MPO – pí Žižková, p. Špunar
Požadavky na Policii ČR a MPO:
 provádět častější kontroly na ul. Jižní, ul. Zolova, K Lesíku, Durychova,
Ve Vrbinách, u bývalé prodejny U.N.R.A na ul. Kyselovská a místním
hřbitově
 KMČ požaduje MPO instalování kamer u bývalé prodejny U.N.R.A, a
na místním hřbitově, současně upozornit majitele na nepořádek u bývalé
prodejny U.N.R.A.
1. Jednání:
pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 5. jednacího
řádu KMČ je komise v počtu 9 přítomných členů usnášeníschopná.
Přednesený program byl bez připomínek přijat. (9/ pro /0 proti/ 0 se zdrželo)
2. Provedena kontrola zápisu č. 44 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 informováni o jednání s TSMO a.s.,
s majetkoprávním odborem, s odborem investic, s komisí pro občanské
záležitosti MmOl a s vedoucím odd.KMČ DP OVVI Mgr. Puhačem.
- realizace přechodů pro pěší na ul. Kyselovská a ul. Jižní, ul. J. Beka:
v současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby
- informace k organizaci sběrových sobot, harmonogram – JARO 2015,
sběrové soboty nebudou probíhat před a po Velikonocích, ve dnech volna
1.5. a 8.5. Podzimní sběrové soboty v říjnu jsou ovlivněny prázdninami ve
školách
- VODOVOD POMORAVÍ Kostelec na Hané, ceník vodného na rok
2015,umístěno ve vývěsních skříňkách
- ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Ostrava - Přerušení dodávky elektřiny:
dne:
2. 2. 2015
od 7:30 od 15:30
dne:
9. 2. 2015
od 7:30 od 15:30
dne:
16. 2. 2015
od 7:30 od 15:30
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v Olomouci - Slavoníně, ul. Hakenova, ul- Kyselovská. Občané jsou
informováni místním rozhlasem a prostřednictvím vývěsních skříněk.
KMČ bere na vědomí.
4. SMOl/257751/2014/OMAJ/MRPD/Skl – Žádost o sdělení stanoviska
k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
Pozemek parc. č. 1000/31, orná půda o výměře 9797 m2 v k.ú. Slavonín,
obec Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází v lokalitě U božích muk. Společnost ROMZANedvězí, spol s r.o. žádá o pacht ideálního podílu 7/8 pozemku parc.č. 1000/31
o výměře 9 797 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za účelem provozování
zemědělské výroby. Předmětný pozemek je v podílovém spoluvlastnictví
statutárního města Olomouce se spoluvlastnickým podílem id. 7/88 a pan
Zdeněk Nádvorník se spoluvlastnickým podílem id. 1/8.
KMČ po projednání
s o u h l a s í s pachtem
Hlasováno: ( 9 pro /0 proti /0 se zdrželo )
5. SMOl/237602/2014/OMAJ/MRPD/Skl – Žádost o sdělení stanoviska
k nájmu nemovitých věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
Část pozemku parc.č. 1119/3 ostatní plocha o výměře 52 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc,
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází na nároží ulic Poláčkova a Machátova.
Společnost TENZOVÁHY, s.r.o žádá nájem části pozemku parc. č. 1119/3 o
výměře 52 m2 z důvodu narovnání právních vztahů.
KMČ po projednání n e s o u h l a s í s nájmem z důvodu obnovení
chodníku jednostranně a možného upravení komunikace na ul.
Machátova vzhledem k povolené výstavbě na ul. Poláčkova.
Hlasováno: ( 6 pro /3 proti /0 se zdrželo )
6. Členové KMČ za přítomnosti obchodního zástupce TSMO a.s., upřesnili
přemístění vývěsní skříňky na ul. Jižní.
KMČ bere na vědomí
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7. Č.j. SMOL/252434/2014/OZP/VH/Huc, Magistrát města Olomouce – odbor
životního prostředí, Hynaisova 10, oznámení o schválení
„Kanalizační řád stokové sítě města Olomouce“.
Platnost kanalizačního řádu se schvaluje do 31.12.2024
KMČ bere na vědomí
8. Magistrát města Olomouce – odbor dopravy. KMČ obdržela informaci, že ve
schváleném rozpočtu na rok 2015 je realizace přechodu pro pěší včetně
jednosměrné zastávky na ul. Jižní. Termín realizace je 1. pololetí 2015
odbor dopravy MmOl navrhuje název OLOMOUC – Topolová.
KMČ po projednání navrhuje název nové autobusové zastávky
OLOMOUC – Josefa Beka.
9. Dle sdělení Magistrátu města Olomouce oznamujeme občanům, že bude
proveden svoz BIOODPADU dle harmonogramu dne 9. února 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).
 zúžit a zastřihnout tuje u zdravotního střediska z důvodu
znemožnění výhledu na přijíždějící vozidla a nebo nahradit nízkými
keři
 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
 KMČ požaduje, aby bylo do Harmonogramu sběrových sobot PODZIM zařazeno 1 sběrové místo
 KMČ upozorňuje na umísťování „bilboardů“ v části Slavonína bez
vyjádření KMČ
 KMČ požaduje označení dopravní značkou zákaz vjezdu na
komunikaci ( parc.č. III 8 ) bývalé hvězdárny s tím, že dopravní
obsluze bude vjezd povolen
Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 24. února 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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