Zápis č. 8
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 27. 10. 2015
Přítomni:

Šimoníková, Boková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb,
Kührová, Staňková, Šebestík, Mgr.Štrajt
Nepřítomen: Mgr. Škarabela
Státní policie ČR :
Městská policie Olomouc:
Hosté:

p.Mochťák
p. Hanus

MmOl, pracovnice detašovaného pracoviště pí L.Dostálová

Požadavky na MPO a Policii ČR
 provádět častější kontroly a měření rychlosti převážně na ul. Jižní, a ul.
Zolova, dále dle možností v celé místní části Slavonína
 KMČ doporučuje občanům v případě nadměrného hluku přivolat
Městskou policii na číslo 156
 umístit radar z důvodu zvýšené průjezdnosti vozidel na komunikaci II/570
ul. Jižní - Zolova
 zvýšit dohled na místním hřbitově s blížícím se svátkem památky
zesnulých
1. Jednání:
pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a oznámila, že dle bodu 8
jednacího řádu KMČ je komise v počtu 10 přítomných členů usnášení
schopná.
2. Provedena kontrola plnění zápisu č. 7 a konstatováno, že k doplnění
zápisu č.6 nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy.
3. Předsedkyně KMČ informovala o jednání s náměstkem primátora RNDr.,
PhD. A.Jakubcem, s náměstkem primátora Mgr.Žáčkem, majetkoprávním
odborem, a s vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Danielou Horňákovou
- realizace dětského hřiště
- účast na prezentaci investice, Bikepark Olomouc, pozvání na 6. 10. 2015.
Součástí prezentace bikeparku byly i ukázky sportovního umu
- Ing.T.Tužín – ul.Dykova – Slavonín – vyjádření OKR ke stavbě
- oznámení provozovatele (INSTA CZ. s.r.o.) vodovodu pro veřejnou
potřebu o provádění odečtů vodoměrů. Občané byli informování místním
rozhlasem a oznámením ve vývěsních skříňkách
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odbor dopravy MmOl, změny jízdních řádů od celostátního termínu
13. 12. 20105, občané budou v termínu informováni prostřednictvím
vývěsních skříněk
- pozvání pana primátora na odhalení desky Hugo Koltaje na 20. 10. 2015
- pozvání Komise pro občanské záležitosti MmOl – Vzpomínková tryzna
za zesnulé dne 31.10.2015 ve 14,30 v obřadní síni krematoria v Olomouci
- člen KMČ p.Dobrovský informoval přítomné o jednání na odboru ŽP
MMOl ohledně toku „Nemilanka“
KMČ bere informace na vědomí
-

4. SMOl/222535/2015/OMAJ/MRPD/Lex – Žádost o sdělení stanoviska
k vypůjčce nemovité věci ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
část parc.č.1297/5 trvalý travní porost o výměře 75 m2 v k.ú, Slavonín,
obec Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází při ulici Božkova. Část pozemku parc.
č. 1297/5 trvalý travní porost o výměře 75m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc
se všemi součástmi s příslušenstvím bude předmětem výpůjčky za účelem
užívání parkovací plochy v rámci provozování Bikeparku.
KMČ po projednání souhlasí s uzavřením vypůjčky část parc.č.
1297/5/ orná půda o výměře 75m2 za účelem užívání parkovací plochy
v rámci provozování Bikeparku
Hlasováno: ( 10 pro /0 proti /0 se zdrželo )
5. SMOl/193897/2015/OMAJ/MRPD/Hab – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
pozemek parc.č.295/1 orná půda o výměře 986 m2 v k.ú. Slavonín,
obec Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází při ulici Kyselovská. Manželé Holubíkovi
žádají o prodej předmětného pozemku, případně jeho části o výměře
300m2 za účelem zázemí k rodinnému domu. Manželé Holubíkovi
jsou vlastníky navazující nemovité věci, a to pozemku parc. č. 295/8
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č. p. 435, rodinný
dům v k. ú. Slavonín, obec Olomouc.
KMČ po projednání souhlasí s odprodejem části parc.č.295/1
o výměře 300 m2 dle varianty II. žádosti
Hlasováno: ( 10 pro /0 proti /0 se zdrželo )
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6. Č. j. SmOl/218490//2015/OS/Pk/Vlc – Rozhodnutí, kterým se dotatečně
povoluje společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. OLOMOUC
zvláštní užívání MK v ulici Buzulucká u č. 14 v obci Olomouc- Slavonín
(chodník) za účelem odstranění havárie vodovodního řadu v době od
18. 09. 2015 do 27. 09. 2015. Celkový rozsah záboru je 3 m2.
Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do 27.9.2015.
KMČ bere na vědomí.
7. Ing.T.Tužín–ul.Dykova,Č.j.SMOL/199620/2015/OKR/KVI/Urb
Vyjádření odboru koncepce a rozvoje ke stavbě „Oprava ul. Dykova –
Slavonín“ na pozemcích parc. čl. 1132 v k.ú. Slavonín
KMČ bere na vědomí a souhlasí s návrhem realizace
Hlasováno: (10 pro /0 proti /0 se zdrželo)
8.

KMČ ve spolupráci s Klubem seniorů srdečně zve občany s dětmi
v pátek dne 4. prosince 2015 v 16:30 hodin na
Rozsvícení vánočního stromku
ve dvorním traktu ul.Kyselovská č. 74

Požadavky KMČ
- odplevelit chodník na ul. Zolova po levé straně naproti areálu ZŠ
k farnímu úřadu
- KMČ požaduje přemístění poštovní schránky z ul. Kyselovská
(bývalá prodejna U.N.R.A.) na zastávku MHD směrem do města
(zastávka křižovatka) z důvodu účelnosti
- KMČ urguje dořešení oprav poklopů dle písemných požadavků
zaslaných odboru dopravy (Zápis č.5 ze dne 28.7.2015). KMČ
požaduje tyto opravy od roku 2014
- upřesnit a doplnit orientační označení místních ulic v celé městské
části Slavonín
- zastřihnout stromky a keře v ul.Klostermannova po celé délce a
zařadit do pravidelné údržby
- obnovit dopravní označení na ul. Zolova od Kapličky směrem na
ul.Kafkova
Předsedkyně KMČ poděkovala všem přítomným za účast a oznámila další
termín jednání KMČ. Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý
dne 24. listopadu 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
3

4

