Zápis č. 12
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 23. 2. 2016
Přítomni:

Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner,
Mgr. Hošková, Kaláb, Kührová, Staňková, Šebestík,
Mgr. Škarabela
Nepřítomen: Boková, Mgr. Štrajt
Občané:
Hosté:

M.Polák, P.Suchánek
MMOl, náměstek primátora Mgr.F.Žáček
pracovnice detašovaného pracoviště Ing.L.Dostálová

Státní policie Olomouc
Městská policie Olomouc:

p.Mgr. Mochťák
p. Křepský, p. Štýbnar

pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a oznámila, že dle bodu 8
jednacího řádu KMČ je komise v počtu 10 přítomných členů usnášení
schopná.
Požadavky na MPO a Policii ČR:
 sledovat parkování na zelených pásech
 průběžně sledovat zakládání černých skládek u nádob na tříděný odpad
v celé části Slavonína
Přítomní občané p.Polák a Suchánek požádali KMČ o vybudování chodníku a
parkovacích míst na ul. Na Stráni.
KMČ požadavek občanů uplatní na příslušném odboru MMOl
Pan náměstek primátora MMOl Mgr F.Žáček podal informace k plánované
opravě ul. Dykova schválené RMO. Dále hovořil k veřejnému prostranství a
zpracované studii k navýšení parkovacích míst na ul. Topolová, veřejném
prostranství kolem „Hamerského rybníka“ k zařazení do zóny rekreační oblasti,
která slouží občanům širokého okolí, k budování přechodů pro chodce v rámci
Olomouce. Podal informace k plánované výstavbě tramvajové tratě III. a o
přípravě projektové dokumentace na prodloužení chodníku na ul.Arbesova
směrem na ul. Brněnská.
Dále byl členy KMČ požádán o možnosti převedení silnice II/570 ul. Jižní –
Zolova na místní komunikaci.
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1. Jednání:
Komise byla po celou dobu jednání usnášení schopná.
Rada města Olomouce na svém jednání dne 26.1.2016 jmenovala členkou
KMČ č. 23 Slavonín Mgr. Šárku Hoškovou
2. Provedena kontrola plnění zápisu č. 11 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy.
3. Předsedkyně KMČ informovala o jednání s TSMO a.s., s náměstkem
primátora PhDr. P.Urbáškem a s vedoucí odd. KMČ, DP OVVI
Danielou Horňákovou
- MMOl,OVVI – email Bc. Horňákové – souhrnný materiál týkající se
chodu OVVI ve vztahu ke komisím, pokyny k rozpočtu a jeho čerpání
- informace – email Bc. Horňákové se základním postupem při vydávání
neperiodických publikací komisí
- MMOl,OVVI email Bc.Horňákové nabídka a výzva organizátora ke
spolupráci na programu 44. ročníku mezinárodního festivalu pěveckých
sborů Svátky písní Olomouc 2016
- informace ve věci řešení problematiky lávek na drobném vodním toku
Nemilanka na základě předchozího jednání s tím, že k jednání bude vždy
přizván správce povodí a vodního toku
- email MMOl, OVVI, možnost mapy pro potřebu KMČ v digitální
podobě
- předseda KMČ Olomouc – střed Mgr. Zdeněk Černohouz e-mailem
rozeslal ostatním předsedům komisí návrhy toho, co by z pohledu
předsedů a jejich členů bylo vhodné zlepšit. Projednání návrhu se
uskutečnilo dne 10.2.2016 na MMOl
- KMČ obdržela stížnost občanů ul. U Zahrádek, znečištění
komunikace, nadměrný hluk, stavba 2 domů v ul. K Lesíku, žádost byla
předána příslušným odborům MMOl k řešení
KMČ bere informace na vědomí
4. email E.Petrové návrhy a podněty k projednání – dostupnost MHD do
obchodního centra OC HANÁ a FN, znečištění ul. Durychova
KMČ předá podněty příslušným odborům MMOl
5. SMOL/017387/2016/OMAJ/MRPD/Ind – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji či pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního
města Olomouce
Nemovitá věc:
Část pozemku parc.č. 142/5 zastavěná plocha o výměře 1 m2 v k.ú.
Slavonín, obec Olomouc
Záměr žadatele:
Na část pozemku parc. č. 142/5zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2
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v k.ú. Slavonín, obec Olomouc zasahuje budova č. p. 459, stavba pro
obchod, ve vlastnictví spol. AUTO-ŽÁDNÍK s.r.o. Na základě výzvy
odboru majetkoprávního žádá společnost AUTO-ŽÁDNÍK s.r.o. o prodej
předmětné části pozemku.
KMČ po projednání souhlasí s prodejem část pozemku parc. č.142/5
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc
Hlasováno: (10/pro/0 proti /0 se zdrželo)
6. TSMO, a.s. Olomouc – Nabídka - Orientační náklady na poptávané akce
opravy komunikací místní část Olomouc – Slavonín na základě místního
šetření. Po projednání bude odesláno na MMOl, odboru dopravy pro
zařazení do plánu prací.
KMČ po projednání souhlasí s nabídkou:
1/ Lokalita ul. Jižní, chodník od ul. Bryxova po BUS na
Schweitzerova
2/ Lokalita ul. Jižní, oprava vjezdu u zdravotního střediska
3/ Lokalita K Lesíku, oprava výtluků
Hlasováno: (10/pro/ 0 proti / O se zdrželo)
7. Č.j. SMOL/032741/OS/PK/Vlc Magistrát města Olomouce – odbor
stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací,
Rozhodnutí – povolení žádosti společnosti ELPROMONT elektromontáže
Velká Bystřice zvláštní užívání MK v ulici Machátova, u č. 540 v obci
Olomouc (chodník)
Účel zvláštního užívání: provádění kabelové přípojky NN
Doba zvláštního užívání: 19.2.2016 - 9.3.2016
Rozsah zvláštního užívání: 2 x (2,5m x l m = 2,5 m2), tj. celkem 5,0 m2
Způsob realizace zvl. užívání: výkopové práce – 2 x startovací jáma
Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do: 09.3. 2016
provizorní, 30.4.2016 – definitivní
KMČ bere na vědomí.

Oznamujeme občanům, že svoz bioodpadu
v měsíci březnu 2016 se koná v pondělí dne
14. března 2016
KMČ upozorňuje občany na základě připomínek z řad
občanů, aby zabezpečili své psy proti volnému pobíhání a
úklidu psích exkrementů.
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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 chodcům ve
výhledu na ul.Jižní, případně nahradit nízkými keři
upravit jehličňany a keře před bytovými domy na ul.Jižní č. 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
žádáme o umístění košů na psí exkrementy v ul. Kyselovská, Jižní,
Kafkova, Durychova, ul. Na Stráni, u rybníka „HAMRIS“
(slavonínská pískovna)
KMČ uplatní požadavek na odboru dopravy na vyčištění kanálů v celé
lokalitě místní části Slavonín
KMČ požaduje opravu výtluků a umístění dopravní značky „slepá ul.“
v ul. „Ve Vrbinách“

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 29. března 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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