Zápis č. 3
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 26. 5. 2015
Přítomni: Šimoníková, Boková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb,
Kührová, Staňková, Šebestík, Mgr.Škarabela, Mgr.Štrajt
Státní policie ČR:
pí Novotná
Městská policie Olomouc: p. Hanus, Zeman
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
 provádět průběžnou kontrolu dětského hřiště v areálu TJ Sokol.
 KMČ žádá o vyřešení nevhodně stojícího automobilu na ul.Jižní před
domem č. 23 – 27 a odstranění vraku na ul. Dykova
 KMČ doporučuje občanům v případě nadměrného hluku přivolat
Městskou policii na číslo 156
 umístit radar z důvodu zvýšené průjezdnosti vozidel ve směru
z ul. Slavonínské na ul. Jižní před odbočkou na ul. Topolová
1. Jednání:
pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a oznámila, že dle bodu 8
jednacího řádu KMČ je komise v počtu 11 přítomných členů usnášení
schopná.
2. Provedena kontrola plnění zápisu č. 2 a konstatováno, že k doplnění
zápisu č.2 nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy.
3. Předsedkyně KMČ informovala o jednání s náměstkem primátora
PhDr. Urbáškem, dále s odborem investic, dopravy, ŽP, s komisí pro
občanské záležitosti a s vedoucím odd. KMČ DP OVVI Mgr.Puhačem.
- informovala členy KMČ o závěrech jednání připravované stavby „Oprava
ul. Dykova za účasti občanů, projektanta, odboru koncepce a rozvoje a
Policie Olomouc, seznámila s konečným dojednáním ve věci zpracování
projektové dokumentace
- Rada města (RMO) schválila nový statut KMČ a jednací řád KMČ, který
je dostupný na www.olomouc.eu
- informace k pojmenování zastávky MHD na ul. Jižní, vedení města
schválilo název Slavonín, Dům seniorů
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-

informace o ořezání keřů a tújí na ul. Kyselovská a ul. Jižní
seznámila členy KMČ s obsahem děkovného dopisu panu řediteli Městské
Policie Olomouc za mimořádnou spolupráci s příslušnicí MPO
pí.Žiškovou.
KMČ bere na vědomí
- poplatek za komunální odpad – platba musí být provedena do konce
května 2015

4 . SMOl/237602/2014/OMAJ/MRPD/Skr – 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 s o u h l a s í s nájmem
plocha o výměře 52 m2
Hlasováno: ( 11 pro /0 proti /0 se zdrželo )

parc.č.1119/3 ostatní

5. Statutární město Olomouc – primátor – Pozvání na slavnostní předávání
Ceny města Olomouce a Cena za počin roku 2014, které se uskutečnilo ve
čtvrtek 21. května 2015 v 19.00 hodin ve Slavnostním sále Klášterního
Hradiska Olomouc.
KMČ bere na vědomí
6. PROJEDNÁNO SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ SENIORŮ,
které se uskuteční ve čtvrtek dne 18. června 2015 ve 14.00 hodin
v místnostech Klubu seniorů ul. Kyselovská 74, dvorní trakt. Jubilantům
budou pozvánky předány osobním pozváním členy KMČ do 11. 6. 2015.
7. TSMO a.s. - Objednávka prací na měsíc květen 2015.
KMČ bere na vědomí
8. Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, ředitelka školy
Mgr.Eva Kaněčková.
Podnět k řešení dopravní situace před ZŠ na silnici II./570 na základě
několika dopravních nehod v poslední době.
KMČ podporuje podaný podnět ZŠ a MŠ Nemilany k dopravní situaci na
silnici II/570 k zajištění bezpečnosti dětí.
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KMČ vyvolá opětovné jednání na Olomouckém kraji.
KMČ bere na vědomí
9. Statutární město OLOMOUC, odbor koncepce a rozvoje
Č.j.SMOL/108399/2015/OKR/KVI/Lun – Vyjádření k přechodné úpravě
provozu na pozemní komunikaci – ul. Topolová.
KMČ bere na vědomí
10. Č.j.SMOL/092438/2015/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné
zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje obchodní společnosti
OPLUŠTIL – STAVBY Olomouc oprávněn užívat tyto plochy: v ul.Jižní
pozemek parc. č. 776/1 orná půda o výměře 14186 m2/, parc.č. 1232/11
ostatní plocha o výměře 1677 m2 , parc. č.1232/12 ostatní plocha o výměře
plocha 2577 m2 v k. ú. Slavonín v době od 20.4.2015 do 30.6.2015. Účel
užívání veřejného prostranství dle přílohy č. která je součástí této dohody.
Pro účely zpoplatnění za užívání veřejného prostranství je určena 54,5 m2
plocha.
KMČ bere na vědomí.
Požadavky KMČ:
 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
 obnovit dopravní značení parkovacích míst před domy na č. 17 –
21 a č. 23 – 27 na ul.Jižní
 upravit 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
 na základě požadavků občanů KMČ požádá o umístění lavičky
v ul. Na Stráni směrem ke hřbitovu k možnému odpočinku
Upozorňujeme
občany,
aby
přebytky
ze
svých
(tráva, ovoce a jiné) nevyváželi k toku Nemilanky po celé délce.

pozemků

Předsedkyně KMČ poděkovala všem přítomným za účast a oznámila další
termín jednání KMČ.
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 30. června 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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