Zápis č. 18
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 23.8.2016
Přítomni:

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

Nepřítomen: Mgr.Hošková
Police ČR:
Městská policie Olomouc:
Hosté:

pí. P. Bergmanová
p. Křepský

Bc.Daniela Horňáková, vedoucí oddělení KMČ a DP
Pí Horňáková podala informace k sestavení návrhu rozpočtu
KMČ na rok 2017, požadavky a realizace staveb a požadavky
projektová příprava KMČ č.23 Olomouc – Slavonín, současně
hovořila ke spolupráci s KMČ.
p. Lang z ul. Topolová vznesl připomínku k nedostatku
stávajících parkovacích míst

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 MP Olomouc o dohled na přechodech pro děti jdoucí
od září do školy
 provádět kontroly a měření rychlosti převážně na ul. Jižní a ul. Zolova
 provést kontroly vznikajících černých skládek kolem nádob na tříděný
odpad u bývalé prodejny U.N.R.A, požadujeme umístění monitorovací
kamery v okolí tohoto prostoru
1. Jednání:
Komise byla po celou dobu jednání usnášení schopná
2. Provedena kontrola plnění zápisu č. 17 a konstatováno, že k doplnění
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nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy
KMČ bere na vědomí
3. Předsedkyně KMČ pí Šimoníková seznámila členy KMČ o jednáních na
MMOL do dnešní schůze.
- email vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Daniely Horňákové – předběžně
stanovené termíny sečí pro celou Olomouc
- email DP města Olomouc, a.s. – od 18. srpna 2016 budou mít obyvatelé a
návštěvníci města Olomouce možnost vyzkoušet testování autobusu
Solaris Urbino 18, IV. generace na linkách 16 a 17. Autobus bude jezdit
do 25. 8. 2016
- informace o závěrečné kontrolní prohlídce dne 4. 8. 2016 opravy ulice
Dykova
- letáky týkající se třídění odpadu budou předány odboru ŽP
p.Mgr.Swaczynovi dne 25.8.2016
- občan Jiří Novák podal námět, zda se budou připravovat oslavy 975 let od
první zmínky o obci Slavonín
- email p. M.Dobrovského k odvozu biomasy toku „ Nemilanka“
- email K.Vyroubala za obyvatele Pod Kostelem o zajištění údržby zeleně
na pozemku 134/2, k.ú. Slavonín, sousedící s ulicí Pod kostelem
- email Ing. Motyčkové k dopravní situaci na ul. Machátova s tím, že dojde
k realizaci úpravy dopravního značení na konci ul.Machátova dle
požadavku PČR - dopravního inspektorátu
KMČ po seznámení bere informace na vědomí
4. Statutární město Olomouc – náměstek primátora Mgr. F.Žáček
Č.j: SMOL/141286/2016/OKP/SEKR/Dzu
Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2017
A / Plán investic roku 2017 – požadavky a realizace staveb KMČ č.23
Olomouc – Slavonín
B/ Plán investic roku 2017 – požadavky projektová příprava KMČ
č.23 Olomouc – Slavonín - viz příloha
KMČ projednala návrh požadavků na investice na rok 2017
Členové KMČ s pořadím návrhu souhlasí
5. čj: SMOL/170678/2016/OMAJ/MR/Ind – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji, případně pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví
statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
část pozemku parc. č. 803/2 orná půda o výměře 540 m2, pozemek parc.
č. 803/1 orná půda, pozemek parc č. 803/3 orná půda a pozemek pozemku
parc. č. 803/5 orná půda vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
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Záměr žadatele:
Manželé Mgr. Jiří a Mgr. Vlasta Blažkovi žádají o prodej části pozemku
za účelem užívání zahrádky.
KMČ s o u h l a s í
Hlasováno: (11 pro /0 proti /0 se zdrželo)
6. č.j. MMOL/150697/2016/OZP/VH/Sko – odbor ŽP, oddělení vodního
hospodářství – Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – stavební povolení
žadateli STAFOS – REAL OLOMOUC
„Olomouc – Slavonín, Bytový dům Bl, SO 05 Vodovodní řad, SO 07
Splašková kanalizace“
KMČ bere na vědomí
7. č.j.MMOL/169945/2016/OZP/VH/Hu – odbor ŽP, oddělení vodního
hospodářství – Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního
řízení bez místního šetření – stavebník spol. TAMPOL, a.s. Olomouc
„ Technická infrastruktura Olomouc – Arbesova – vodní díla“
KMČ bere na vědomí
8. TSMO, a.s. Olomouc, přehled činností TSMO, a.s. v měsíci srpnu
2016
KMČ bere na vědomí
Požadavky KMČ:

-

-

stávající:
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, sečení trávy a úpravu příchodu k pomníku
odplevelení chodníků v celé lokalitě Slavonína
požadujeme opravu, případně výměnu okapového žlabu ve dvorním
traktu od sousedního domu na ul. Kyselovská č. 74
opravit lavičky u bytového domu ul. Jižní č. 23
pravidelně zajistit sečení a údržbu dětského hřiště v areálu TJ Sokol
Slavonín
požadujeme posečení trávy na zastávce MHD Kyselovská ul. směrem do
města
nové:
vyčistit zanesený vestavěný kovový kanalizační žlab napříč silnicí před
odbočkou se silnicí Pod kostelem na ul. Na Stráni
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-

-

požadujeme odbor ŽP o úpravu melioračních příkopů na ul. Bryxova,
ul. Jižní a ul. Janíčkova
na základě emailu obyvatele ul. Na Stráni požadujeme pravidelné sečení
na ul. Na Stráni a prodloužení chodníku z ul. Kyselovská až po odbočku
po ul. Pod kostelem
požadujeme pravidelné zajištění údržby zeleně na pozemku 134/2, k.ú.
Slavonín, sousedící s ulicí Pod Kostelem

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 27. září 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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