Zápis č. 14
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 26.4.2016
Přítomni:

Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Mgr. Hošková, Kaláb,
Kührová, Staňková, Šebestík, Mgr. Škarabela, Mgr. Štrajt

Nepřítomen: D.Boková, O.Hausner
Státní policie Olomouc
Městská policie Olomouc:

p.Mgr. Mochťák
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
 provádět častěji kontroly a měření rychlosti převážně na ul.Jižní –
Zolova, dále dle možností v celé městské části Slavonín
 v rámci prevence vznikání černých skládek žádáme o namátkové kontroly
zakládání černých skládek v celé části Slavonína
 požadujeme umístění kamery u místního hřbitova směrem ke kontejneru
a na ul.Durychova a Klostermannova
1. Jednání:
Komise byla po celou dobu jednání usnášení schopná.
2. Provedena kontrola plnění zápisu č. 13 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy.
-

email MMOL, odboru dopravy vyjádření vedoucí oddělení
Ing.Motyčkové k žádostem pí Kalodové
KMČ bere na vědomí

3. Předsedkyně KMČ informovala o jednání s TSMO a.s., s odborem
správy městských komunikací a MHD, odborem ŽP MMOL,
s náměstkem primátora Mgr. F. Žáčkem, s náměstkem primátora PhDr.
P.Urbáškem a s vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Danielou Horňákovou
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-

-

-

-

členové KMČ byli podrobně seznámení s plánem činností a čerpání
finančních prostředků na rok 2016 do stanovené výše Kč 150.000,- s tím,
že plán čerpání provozních prostředků bude po projednání předložen
v termínu do 30. dubna 2016 na oddělení KMČ a DP
KMČ souhlasí a předá
email OVVI, vedoucí oddělení Bc.D.Horňákové užití částky 2.7 mil. Kč
na opravy komunikací dle požadavků KMČ, vybrané RMO dne 19.4.2016
email OVVI vedoucího odboru PhDr.B.Šípa na setkání vedení města a
vedení akciových společností s předsedy KMČ dne 25.4.2016
email, oddělení správy městských komunikací Ing.z.Gajdošová, pozvání
na jednání týkající se akce „Oprava v ul. Dykova Slavonín“ dne 5.5.2016
MMOL, Hynaisova 10. Účast: Šimoníková, Dobrovský, Hausner
email OVVI, vedoucí oddělení Bc.D.Horňákové informace z DPM Ol, a
k obnově posilové linky č.111
email – oddělení dopravy písemné vyjádření k opravám poklopů v ul.
Jižní a v křižovatce Jižní – Klostermannova
email MMOL, majetkoprávní odbor PhDr I.Slezáková s informací, že
bude provedena restaurátorská oprava kamenného kříže na ul. Zolova
Lesní školka Sluněnka Olomouc – poděkování za zájem KMČ o aktivity
v Lesní školce a pozvání na další setkání
KMČ bere na vědomí
email OVVI, vedoucí oddělení Bc.D.Horňákové - Pozvání na besedu pro
občany, kterou pořádá Energetický regulační úřad. Smyslem této besedy
je informovat veřejnost o změnách v energetice a zejména pak o ochraně
spotřebitele v oblasti energetiky. Občané budou informováni místním
rozhlasem a prostřednictvím vývěsních skříněk.

Beseda se bude konat ve čtvrtek 12. května 2016
v 17:00 hodin ve velkém zasedacím sále magistrátu
na Hynaisově ulici č.10 vstup je volný
4. Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní
Č.j.:SMOL/077408/2016/OMAJ/MR/Cih Rozhodnutí Zastupitelstva
města Olomouce a Rady města Olomouc o vyhovění žádosti manželům
Řezáčovým o prodej části pozemku parc. č. 803/1 orná půda (dle GP parc.
č. 803/1 orná půda) o výměře 496 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc.
KMČ bere na vědomí
5. SMOL/073652/2016/OMAJ/MR/Hab– Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce
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Nemovitá věc:
Části pozemku parc. č. 812/33 orná půda (dle GP parc.č. 812/71
ostatní plocha o výměře 13 m2, parc. č- 812/72 ostatní plocha o
výměře 2 m2, parc. č. 812/73 ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č.
812/74 ostatní plocha o výměře 13 m2, parc.č. 812/75 ostatní plocha o
výměře 8 m2, a parc. č. 812/76 ostatní plocha o výměře 8 m2) o
celkové výměře 46 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází při ulici Topolová. Společnost STAFOS –
REAL, s.r.o měla uzavřenou smlouvu o nájmu a smlouvu o budoucí kupní
smlouvě na dvě části předmětného pozemku za účelem výstavby tři
bytových domů B1 – B3 včetně dopravní a technické infrastruktury.
KMČ po projednání souhlasí s prodejem o celkové výměře 46 m2
v k.ú. Slavonín, obec Olomouc
Hlasováno: (9 pro /1 proti /0 se zdrželo)
6. TSMO, a.s. Olomouc, Přehled činností TSMO, a.s. v měsíci květnu 2016
Sběrová sobota – PODZIM 2016 se bude konat v letošním roce pouze
jedna dne 5. listopadu 2016
Občané budou informování prostřednictvím vývěsních skříněk a
místním rozhlasem.
7. Č.j. SMOL/084701/2016/OS/PK/Vlc Magistrát města Olomouce – odbor
stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací,
Rozhodnutí – povolení žádosti panu Ivo Hágerovi, Za Kostelem za
účelem realizace prodloužení vodovodního řadu.
Doba zvláštního užívání od 18. 04. 2016 – 27 .04. 2016
Rozsah zvláštního užívání: 30m x 0,5m = 15 m
Způsob realizace zvl. užívání: výkopové práce
Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do 27.04.2016.
KMČ bere na vědomí
8. Člen KMČ pan Mgr.Štrajt jménem bydlících občanů přednesl jejich
požadavky týkající se ul. Durychova. Konstatoval, že situace na ul.
Durychova je velice špatná. Požádal jménem občanů o uvedení do zápisu
z dnešního jednání KMČ. Předsedkyně KMČ pí Šimoníková požádala
pana Štrajta o písemné předložení požadavků:
- umístění košů na psí exkrementy
- opravy výtluků
- umístění dopravní značky „obytná zóna“
KMČ písemný požadavek občanů předá příslušnému
odboru
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9. Slavnostní setkání jubilantů – seniorů v se bude konat v pátek dne
10. června 2016 ve 14:00 hodin ve dvorním traktu KMČ,
ul.Kyselovská č. 74. Jubilantům budou pozvánky předány osobně.
Požadavky KMČ:
-

-

-

na připomínky občanů požadujeme umístění dopravní značky omezení
tonáže 3,5 t na komunikaci II/570 ul. Jižní – Zolova
žádáme o umístění košů na psí exkrementy v ul. Kyselovská, Jižní,
Kafkova, Durychova, ul. Na Stráni, u rybníka „HAMRIS“
(slavonínská pískovna)
komise požaduje obnovení vodorovného dopravního značení na ul.
Zolova směrem k OC Haná ul. Kafkova
komise žádá o opravu výtluků a umístění dopravní značky „slepá ul.“
v ul. „Ve Vrbinách“
úpravu porostu na pozemku parc. č. 91 a 93 FORME ITAIA v ul. Zolova
a p.č. 86 (41m2 ) na kterém jsou vzrostlé tuje a brání projíždějícím řidičům
ve výhledu, problematický pozemek (Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, který obhospodařuje ŘSD)
komise požaduje úpravu MK v ul. Durychova směrem k ul. Machátova

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 24. května 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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