Zápis č. 1
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 24. 3. 2015
Přítomni: Šimoníková, Boková, Dobrovský, Fišrová, Kaláb, Kührová,
Staňková, Šebestík, Mgr.Škarabela, Mgr.Štrajt
Hosté:
-

-

pí Pastrnková, p. Lošťák, zastupitel města Olomouce, p. Macháček,
a p. Paruza
pí Pastrnková z ul. Jižní informovala o dřívější stížnosti na MMOl na hluk a
dále na současné akce konané na fotbalovém hřišti TJ Sokol Slavonín,
požádala KMČ o řešení. KMČ se tímto opakovaně zabývala a požádala
MMOl o sjednání nápravy.
p. Lošťák ve svém vystoupení nabídl KMČ spolupráci a popřál všem mnoho
úspěchů do další činnosti pro občany Slavonína.
p. Macháček seznámil KMČ se stojícím osobním automobilem na ul.
Dykova a požádal o jeho odstranění.
p. Paruza vnesl požadavek na zpevnění cesty recyklátem z ul. Na Stráni
směrem k zahrádkářské kolonii

Policie ČR Mgr. Jiří Mochťák
Městská policie Olomouc – pí Žižková, p. Šponer
Požadavky na MPO:
 provádět častější kontroly a měření rychlosti na ul. Jižní, ul.
Klostermannova, Arbesova, Durychova, ul. Zolova, K Lesíku,
Durychova, Ve Vrbinách a u bývalé prodejny U.N.R.A na ul. Kyselovská
 KMČ požaduje MPO o umístění
mobilní bezpečnostní kamery u
bývalé prodejny U.N.R.A
1. Jednání:
pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a obeznámila je s novým složením
KMČ. Poděkovala předcházející komisi a popřála nové komisi úspěšnou práci
v novém volebním období pro občany Slavonína. Dále uvedla, že dle bodu 8.
jednacího řádu KMČ je komise v počtu 10 přítomných členů
usnášení schopná.
2. Provedena kontrola plnění zápisu č. 46 a bylo konstatováno, že
k doplnění zápisu nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující
návrhy.
3. Členům KMČ byl předán Statut komisí městských částí a
jednací řád, současně byli informováni s územním vymezením hranic
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KMČ ulicemi podle seznamu, dále s daty jednání KMČ a s kontakty na
členy KMČ.
4. Předsedkyně KMČ informovala o jednání s náměstkem primátora Ing.
Czmerem, s odborem investic, dopravy, koncepce a rozvoje, ŽP a
s vedoucím odd. KMČ DP OVVI Mgr.Puhačem.
- o opravě obslužné komunikace Dykova, seznámila členy KMČ
s průběhem jednání ze dne 12.3.2015 na místě samém za účasti
projektanta
- rekonstrukce dětského hřiště v areálu TJ Sokol, realizace v letošním roce
- vybudování nových přechodů pro chodce, přislíbená realizace
v 1. pololetí 2015
- ořezy dřevin a úprava stromů, výsadba stromů
- sběrová sobota proběhne ve Slavoníně dne 23. května 2015
- poplatek za komunální odpad – platba musí být provedena do konce
května 2015
- připomínáme občanům, že pravidelný svoz bioodpadu začíná v pondělí
23. 3. 2015 a bude každých 14 dní
- KMČ informuje občany Slavonína – seniory, že od 1. března t.r.
mohou cestovat v MHD zdarma a to po vydání příslušného průkazu.
Ti senioři, kteří mají zakoupen platný kupon pro další období, mohou
požádat o vrácení odpovídající finanční částky. Podrobné informace
lze získat na střediscích DP města Olomouce
5. Č.j. SMOl/039415/2015/MAJ/MRPD/Sk – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovitých věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce.
Nemovitá věc:
část parc. č. 983/l lesní pozemek o výměře 104 m2 v k. ú Slavonín, obec
Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází poblíž ulice Zolova. Žadatelka žádá o
prodej části předmětného pozemku na účelem zřízení a užívání zahrady.
Je vlastnicí přilehlých nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 979/4
zahrada a pozemku parc č.1361 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
17 m2, jehož součástí je budova č.e. 15, stavby pro rodinnou rekreaci, vše
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc.
KMČ po seznámení a projednání n e s o u h l a s í s prodejem
část parc. č. 983/1 lesní pozemek o výměře 104 m2
Hlasováno : ( 10 pro /0 proti /0 se zdrželo )
6. Č.j. SMOl/036231/2015/OMAJ/MRPD/Sul
Žádost o sdělení stanoviska ke zřízení služebnosti stezky přes pozemek
ve vlastnictví statutárního města Olomouce
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k prodeji nemovitých věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce.
Nemovitá věc:
parc. č. 1296/8 ostatní plocha o výměře 225 m2 v k. ú Slavonín, obec
Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází při ulici Hakenova, má být dotčen
zřízením služebnosti stezky ve prospěch nemovitých věcí, a to pozemku
parc. č. 1294/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je zejména
budova č.p. 283, objekt k bydlení, pozemku parc. č. 1296/4 zahrada,
pozemku parc. č. 1296/12 ostatní plocha, vše v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc.
KMČ po projednání n e s o u h l a s í
se zřízením služebnosti stezky přes pozemek ve vlastnictví
statutárního města Olomouce z důvodu omezení vstupu na
sousední pozemky.
Hlasováno : (10 pro /0 proti /0 se zdrželo )
7.

Sdělení ved. OVVI Mgr. Puhače o možnostech čerpání finančních
prostředků pro KMČ 23 na rok 2015 :
- drobné opravy cca 130 tisíc
- kromě toho má KMČ k dispozici 300 000,-Kč na opravy chodníků a
komunikací v naší lokalitě
Předsedkyně KMČ pí Šimoníková informovala přítomné, že bude přizván
zástupce TSMO a.s. města k provedení nacenění požadovaných prací na
opravách ve Slavoníně, a současně vyzvala členy KMČ k předložení
dalších návrhů oprav. KMČ bere na vědomí.

8.

Č. j. SMOl/053129/2015/OS/Pk/Vlc – Rozhodnutí, kterým se povoluje
společnosti TARAMONTES s.r.o. Olomouc zvláštní užívání MK v ulici
Jižní č. 53 v Olomouci - Slavonín a to chodník – napojení plynovodní
přípojky na řad plynovodu v době od 11. 3. 2015 do 20. 3. 2015. Celkový
rozsah záboru je 2.00 m2. Komunikace bude uvedena do původního stavu
provizorně do 20. 03 2015 a definitivně do 30. 04. 2015.
KMČ bere na vědomí

9. Email – Ing. Jitka Koníčková – sdělení k požadovaným opravám na
ul. Dykova.
KMČ bere na vědomí
10. Statutární město Olomouc – Primátor. Pozvánka na 3. zasedání
Zastupitelstva města Olomouce na pátek dne 20. 3. 2015 od 9:00 hod
do budovy MMOl, Hynaisova 10.
KMČ bere na vědomí
11. Email – žádost odboru dopravy, oddělení městské hromadné dopravy,
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o opětovné projednání a zvážení názvu nové zastávky.
KMČ po projednání navrhuje 2 varianty ke zvážení RMO - název nové
autobusové zastávky na ul. Jižní.
1. KMČ preferuje název Slavonín, DPS
2. Slavonín, Topolová
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 snížit, případně odstranit tuje u zdravotního střediska
z důvodu znemožnění výhledu na přijíždějící vozidla
 MPO doporučuje zastřihnout a snížit keře před bývalou
prodejnou U.N.R.A
 úpravit porost podél Machátové ulice, který lemuje mini parčík
kolem bývalých stavebnin proti domům s p.č. 11, 13 a 15 od
patníku směrem dál od vozovky , zasahují až do vozovky a
ohrožují chodce
 KMČ žádá odbor dopravy o 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 odbor životního prostředí o upozornění majitele
objektu U.N.R.A na udržování pořádku
 opravit „Boží muka“ na ul. Zolova směrem na Nedvězí na cestě
č.parcely 1118 sousedící s parcelou č.55/1
 KMČ požaduje odbor ŽP o zjištění, zda firmy sídlící v objektu
cihelny mají dostatek nádob na tříděný odpad
 obnovit dopravní značení parkovacích míst před domy na č. 17 – 21
a č. 23 – 27 na ul.Jižní
 KMČ požaduje označení dopravní značkou zákaz vjezdu na
komunikaci ( parc.č. III 8 ) bývalé hvězdárny s tím, že dopravní
obsluze bude vjezd povolen
Předsedkyně KMČ poděkovala všem přítomným za účast a oznámila další
termín jednání KMČ.
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 28. dubna 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
předsedkyně
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