Zápis č. 11

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 26. 1. 2016
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

Šimoníková, Boková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb,
Kührová, Staňková, Šebestík, Mgr.Štrajt
Mgr. Škarabela
pí Hájková Marie
Paní Hájková M. upozornila a požádala odstranění stromů a keřů
zasahujících do místní komunikace od ulice Hakenova směrem
do ulice Božkova.

Státní policie Olomouc
Městská policie Olomouc:

p.Mgr. Mochťák
p. Křebský, p. Štýbnar

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 v co nejkratší době
 sledovat parkování na zelených pásech
 provádět častější kontroly v zahrádkářské kolonii v ul. K Lesíku a v areálu
„Lesíka“
 sledovat zakládání černých skládek u nádob na tříděný odpad
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. 10 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy.
3. Předsedkyně KMČ informovala o jednání s odborem dopravy, TSMO
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-

-

a s vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Danielou Horňákovou
předsedkyně KMČ Šimoníková seznámila členy KMČ o průběhu přípravy
zahájení prací na novém strategickém plánu města „Jaká bude strategie
města Olomouce“ konané dne 12. 1. 2016 v zasedacím sále zastupitelstva
Olomouci. Cílem setkání byla diskuse o problémech a prioritách rozvoje
města.
vyjádření k organizaci „ sběrových sobot v roce 2016“ KMČ č.23
upřednostňuje konání sběrové soboty v podzimním období- říjen 2016
seznámila členy KMČ s Rozpočtem odboru vnějších vztahů a informací
oddělení KMČ a DP pro KMČ
KMČ bere informace na vědomí

4. SMOL/27413/2015/OMAJ/MRPD/Skl – Žádost o sdělení stanoviska
k udělení souhlasu s umístěním poštovní výběrové schránky na
nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
část parc.č. 1132/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k.ú.
Slavonín, obec Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětný se nachází při ulici Jižní.Státní podnik Česká pošta, s. p. hodlá
na část předmětného pozemku umístit výběrovou poštovní schránku
(oranžovou).
KMČ souhlasí s umístěním poštovní výběrové schránky na část parc.
Č. 1132/1 ostatní plocha o výměře 1 m2
Hlasováno: (10 pro /0 proti /0 se zdrželo )
5. SMOL/007461/2016/OMAJ/MRPD/Lex – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
část parc.č. 1296/8 ostatní plocha o výměře 12,2 m2 v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází při ulici Hakenova
KMČ po projednání nesouhlasí s prodejem část parc. č.1296/8 ostatní
plocha o výměře 12,2 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc
Hlasováno: (0 pro /9 proti /1 se zdrželo)
6. Č.j. SMOL/010447/2016/OS/PK/Vlc Magistrát města Olomouce – odbor
stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací,
Rozhodnutí – povolení žádosti panu Ladislavu Čechákovi, Olomouc 9,
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v zastoupení SEKNE, spol. s.r.o. zvláštního užívání MK v ulici Kyselovská
u č. 221/106 v obci v Olomouc (vozovka, chodník) za účelem realizace
akce „ Odstranění rod. Domu s garáží“
Doba zvláštního užívání od 25. 01. 2016 – 26 .02. 2016
Způsob realizace zvl. užívání: oplocení, bezpečnostní zábor
Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do 26 .02. 2016.
KMČ bere na vědomí.
7. SMOL/0057074/OKR/VI/Lun Statutární město Olomouc, odbor koncepce a
rozvoje – Vyjádření OKR k přechodné úpravě provozu na pozemní
komunikaci –ul. Kyselovská u č. 221/106
KMČ bere na vědomí
8. Oznamujeme občanům, že svoz bioodpadu v měsíci únoru 2016 se koná
v pondělí

dne 15. února 2016
KMČ upozorňuje občany na základě připomínek z řad
občanů, aby zabezpečili své psy proti volnému pobíhání.
Požadavky KMČ:
-

zastřihnout stromky a keře v ul.Klostermannova po celé délce a zařadit do
pravidelné údržby zasahujících do MK
odstranit túje u zdravotního střediska u č. 13, které brání ve výhledu na ul.
Jižní, případně nahradit nízkými keři
zajistit úpravu a odstranění stromů a keřů zasahujících do komunikace od
ul. Hakenova po ulici Božkova
upravit jehličňany a keře před bytovými domy na ul.Jižní č. 17 – 23
provést úpravu keřů na zastávce MHD na ul. Jižní směrem do města
KMČ požaduje odvoz asfaltových plátů z travnaté plochy u domu č.13
na ul. Janíčkova

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 23. února 2016
v 17:00 hodin v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle
statutu KMČ veřejné.
Zapsala: Šimoníková

Bohuslava Šimoníková
předsedkyně KMČ č.23 Olomouc –Slavonín
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