Zápis č. 16
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 28.6.2016
Přítomni:

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

Nepřítomen: Mgr. Štrajt
Státní policie Olomouc
Městská policie Olomouc:

p. Kvapil
p. Štýbnar

pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a oznámila, že dle bodu 8
jednacího řádu KMČ je komise v počtu 11 přítomných členů
usnášení schopná
Požadavky na MPO a Policii ČR:
 podnět strážníkům Městské policie k prověření oprávnění stání a
parkování na veřejné zeleni, ostatní ploše a chodníku
 provádět kontroly a měření rychlosti převážně na ul. Jižní a ul. Zolova
 v rámci prevence vznikání černých skládek žádáme o namátkové kontroly
zakládání černých skládek v celé části Slavonína ( např. bývalé nákupní

centrum U.N.R.A)
1. Jednání:
Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná
2. Provedena kontrola plnění zápisu č. 15 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy
KMČ bere na vědomí
3. Předsedkyně KMČ informovala o jednání s TSMO a.s., s odborem
správy městských komunikací a MHD, odborem ŽP MMOL, a s vedoucí
odd. KMČ, DP OVVI Danielou Horňákovou
- členové KMČ byli podrobně seznámeni s požadavky KMČ již odeslané
na OKR, se kterými se už pracuje prostřednictvím odd. KMČ a DP
- email – Hřbitovy města Olomouce, informace týkající se oprav hřbitova
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-

-

email, oddělení správy městských komunikací MMOL, informace o
prvním a druhém kontrolním dnu na opravě ulice Dykova, stavební práce
pokračují dle harmonogramu
Ve věci třídění odpadu plastu a papíru), bude občanům Slavonína cca do
10 dnů doručen členy KMČ dotazník včetně informací ohledně třídění
odpadu, vývozu ( l x za čtyři týdny). Nádoby budou poskytnuty zdarma
včetně vývozu, který je již zahrnut v zákonném poplatku za komunální
odpad. Originál bude vyvěšen ve vitrínách KMČ.
Termín na vrácení po vyplnění: 29.7. 2016

-

Posílení linky kloubového autobusu č. 111 směr Kopeček o víkendech a
svátcích
email OVVI, vedoucí oddělení Bc.D.Horňákové – žádost o vyjádření
KMČ a zpracování tabulky VITRÍNY KMČ
ZŠ a MŠ Olomouc – Nemilany – pozvánka na Zahradní slavnost
28.6.2016. Účast: Fišrová, Kaláb
KMČ po seznámení bere informace na vědomí

4. Čj:SMOL/100564/2016/OMAJ/MR/Hab– Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
pozemky parc. č. 295/1 orná půda, parc.č. 295/3 ostatní plocha a
parc.č. 295/5 ostatní plocha, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětné pozemky se nachází při ulici Kyselovská
KMČ potvrzuje své vyjádření zápise č.8 z jednání KMČ č.23
Zápis č.8 ze dne 27.10.2015 a požaduje upřesnění výměr u ostatních
parcel
Hlasováno: (11 pro /0 proti /0 se zdrželo)
4. Čj:SMOL/120525/2016/OSMK/MSK/Gaj – vedoucí odboru oddělení
majetkové správy komunikací, žádost o úpravu komunikace v ul.
Požárníků. Odbor správy městských komunikací zadá zpracování
projektové dokumentace na předmětnou opravu.
KMČ bere na vědomí
6. Čj: SMOL/079917/2016/OKR/KVIDI/Urb – Žádost o vybudování
stavebních retardérů na ul. Machátova, vyjádření odboru koncepce a
rozvoje MMOL bylo rovněž odesláno žadatelce pí Ž.Kalodové.
KMČ po seznámení bere sdělení na vědomí
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7. předsedkyně seznámila členy KMČ o průběhu jednání komise pro
architekturu ke studii úprav v ulici Topolová na rozšíření parkovacích
míst.
KMČ bere na vědom
8. Čj.: SMOL/127326/2016/OZP/VH/Sko – Oznámení veřejnou vyhláškou o
zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření - Magistrát města
OLOMOUCE – odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
Občané budou informování prostřednictvím vývěsních skříněk.
KMČ bere na vědomí
9.

Č.j:/134405/2016/OMAJ/MR/Vys – Sdělení usnesení Rady města
Olomouce a Zastupitelstva města Olomouce
RMO s ch v á l i l a pacht části pozemku parc.č. 506/3 zahrada o výměře
522 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc za účelem užívání zahrádky
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
KMČ bere na vědomí

10. Č.j.: SMOL/134589/2016/OS/PK/Vlc – Rozhodnutí, kterým se povoluje
společnosti Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o. v zastoupení
Dopravní značení SVOBODA Olomouc s.r.o, Olomouc zvláštní užívání
MK v ul.Arbesova, v úseku od č.p. 2 po č.p. 12, v obci Olomouc
(vozovka) z důvodu realizace akce „Zahrady Olomouc – Slavonín,
výstavba 4 RD Arbesova ulice“- frézování a pokládka nových asfaltových
vrstev. Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do
30.6.2016.
KMČ bere na vědomí
11. V měsící červnu proběhlo slavnostní setkání jubilantů v roce 2016. Dle
vyjádření pozvaných jubilantů bylo setkání velice úspěšné a důstojné.
Jubilanti odcházeli s dobrým pocitem a děkovali KMČ za pozvání a
možnost setkání.
12. TSMO, a.s. Olomouc, přehled činností TSMO, a.s. v měsíci červenci
2016
KMČ bere na vědomí
13. KMČ s ch v á l u j e předložené orientační náklady na poptávané akce
TSMO a.s. na opravy komunikací v místní části Slavonín, 2016 II. část.
Hlasováno: (11 pro /0 proti /0 se zdrželo)
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Požadavky KMČ:
připomínáme dořešení přemístění poštovní schránky z ul. Kyselovská na
zastávku MHD směrem do města na ul.Jižní (naproti domu č.15)
- požadujeme celkovou úpravu kolem pomníku padlých na ul. Kyselovská,
ořez jehličňanů a sečení trávy a úpravu příchodu k pomníku padlých
- odplevelení chodníků v celé lokalitě Slavonína
-

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 26. července 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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