Zápis č. 19
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 27.9.2016
Přítomni:

Šimoníková, Boková, Dobrovský, Fišrová, Hausner,
Mgr.Hošková, Kaláb, Kührová, Staňková, Mgr.Škarabela,
Mgr.Štrajt
Nepřítomen: Šebestík Pavel
Police ČR:
pí Věra Jaklová
Městská policie Olomouc:
p. Štýbnar
Hosté: pí J.Seidlová, p. D. Seidl, pí Mgr. E. Holásková
Občané pí Seidlová a p. Seidl upozornili na rušení nočního klidu provozovnou
pohostinství na ul. Kyselovská č.p. 118. Současně požádali KMČ a vznesli
požadavek na udržování pozemků zahrádkáři, opravu plotu u parcely č. 338/12 a
č. 338/13 v majetku MMOL.
pí Mgr. E. Holásková požádala KMČ o pomoc s řešením prodloužení VO v ulici
za Kostelem. Uvedla, že s kratšími dny je situace stále složitější a není to
bezpečné.
KMČ souhlasí - požadavky občanů podporuje a předá příslušným
odborům MMOL
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:
 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:
Provedena kontrola plnění zápisu č. 18 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy
KMČ bere na vědomí
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2. Předsedkyně KMČ pí Šimoníková seznámila členy KMČ o jednáních na
MMOL do dnešní schůze.
- email vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Bc. Daniely Horňákové –
aktualizace, revize hranic KMČ – žádost o spolupráci + pozvánka
na jednání dne 5.10.2016 na MMOL
- email vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Bc. Daniely Horňákové –
pozvání na vernisáž výstavy Historické fotografie Nemilany.
Vernisáž se uskuteční 7. října 2016 v 10 hodin v prostorách
Základní školy v Nemilanech
- email vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Bc. Daniely Horňákové,
plánované akce po 22. hodině – noční klid
- třídění odpadu, doplnění požadavků občanů, budou předány odboru
ŽP p.Mgr.Swaczynovi
- email výboru SVJ pí Cigánkové o projednání a vykácení křovin
podél chodníku domu SVJ – požadavek bude řešen s odborem ŽP
- email vedoucího projektanta Ing.M.Tichého – obnovení sítě
v městské části Slavonín , Kyselovská, Hakenova, Jižní ,
Buzulucká – úprava kNN, podklady vyvěšeny na vývěskách KMČ
- email – MMOL, odboru správy městských komunikací a MHD změny názvů zastávek – žádost o projednání v KMČ.
KMČ č.23 beze změn.
KMČ po seznámení bere informace na vědomí
3. Statutární město Olomouc – Magistrát města Olomouce – odbor
sociálních věcí – pozvání na konferenci k rodinné politice města
Olomouce, která se uskuteční dne 19. října 2016 ve velkém zasedacím
sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, účast občanů vítána.
Bude vyhlášeno místním rozhlasem a program zveřejněn.
4. Čj: SMOL/198397/2016/OMAJ/MR/Tom – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji, nájmu, bezúplatnému převodu, popř. pachtu nemovitých
věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce
Nemovité věci:
část parc. č. 174 zast, pl. a nádvoří zahrada o výměře 115 m2, v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc
část parc. č. 174 zast, pl. a nádvoří zahrada o výměře 45 m2, v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc
parc. č. 189 zahrada o výměře 210 m2, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
KMČ s o u h l a s í
Hlasováno: (11 pro /0 proti /0 se zdrželo)
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5. Čj: SMOL/170365/2016/OMAJ/MR/Tom – Žádost o sdělení stanoviska
k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovité věci:
parc. č. 338/1 ovocný sad o výměře 3 974 m2,
parc. č. 338/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2
parc. č. 338/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2
parc. č. 338/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2
parc. č. 338/113 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2
parc. č. 338/1 ovocný sad o výměře 3 974 m2,
část.parc. č. 1296/1 ostatní plocha o výměře 2 540 m2, vše
v k.ú.Slavonín, obec Olomouc
Záměr žadatele
Předmětné pozemky se nachází v blízkosti ulice Hakenova.
KMČ s o u h l a s í
Hlasováno: (10 pro /0 proti /1 se zdrželo)
6. Čj: SMOL/199648/2016/OMAJ/MR/Bel – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 1347/6 ostatní plocha (dle GP parc.č. 1347/16 zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 12 m2, vše v k.ú.Slavonín, obec Olomouc
Záměr žadatele
Na předmětné části pozemku se nachází budova trafostanice ve
vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která žádá o prodej.
KMČ s o u h l a s í s prodejem
Hlasováno: (9 pro /1 proti /1 se zdrželo)
7. Čj: SMOL/177113/2016/OMAJ/MR/Cih – Žádost o sdělení stanoviska
k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
část.parc. č. 1117/1 ostatní plocha o výměře 75 m2, vše v k.ú.Slavonín,
obec Olomouc
Záměr žadatele
Předmětná část pozemku se nachází při ulici Za Kostelem.
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KMČ s o u h l a s í
Hlasováno: (10 pro /1 proti /0 se zdrželo)
8. Čj: SMOL/189639/2016/OMAJ/MR/Skl – Žádost o sdělení stanoviska
k vypůjčce nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 1297/7 trvalý travní porost ostatní plocha o výměře 9 000 m2,
v k.ú.Slavonín, obec Olomouc
parc. č. 1297/8 trvalý travní porost ostatní plocha o výměře 3 039 m2,
v k.ú.Slavonín, obec Olomouc
Záměr žadatele
Předmětné pozemky se nachází v lokalitě u Slavonínské cihelny. Spolek
SAGITTARIA žádá o vypůjčku předmětného pozemku na dobu
určitou do 31.12.2025
KMČ n e s o u h l a s í a je názoru, že tento prostor by měl být
zachován jako veřejná zeleň, které je v naší zóně velice málo a měl
by být využit pro rekreaci
Hlasováno: (11 pro /0 proti /0 se zdrželo)
9. Č.j.MMOL/188740/2016/OZP/VH/Hu – odbor ŽP, oddělení vodního
hospodářství – ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou o povolení žadateli
TAMPOL as. Olomouc podle ustanovení § 8 odst. 1 písm.a) bod 5,
vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami - k jinému
nakládání s nimi (retence srážkových vod a jejich řízené odvádění do
kanalizace), v rámci stavby „ Olomouc, k.ú. Slavonín,
Technická infrastruktura Olomouc – Arbesova – vodní díla“
KMČ bere na vědomí
10. TSMO, a.s. Olomouc, přehled činností TSMO, a.s. v měsíci říjnu 2016
KMČ bere na vědomí
11. KMČ připomíná, že sběrová sobota proběhne ve Slavoníně
v sobotu dne 5. listopadu 2016
Stanoviště bude pouze jedno a to u bývalé prodejny U.N.R.A
Občané budou informováni ve vývěsních skříňkách a místním
rozhlasem.
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Požadavky KMČ:

-

-

stávající:
požadujeme celkovou úpravu kolem pomníku padlých na ul. Kyselovská,
ořez jehličňanů, sečení trávy a úpravu příchodu k pomníku
nové:
obnovit dopravní značení na komunikaci ul. Kyselovská po celé délce
požádat DP a.s. města Olomouce o zákaz plakátování na zastávkách
MHD
KMČ požaduje ořez keře a vyklučení keře na zastávce MHD směrem do
města na ul. Jižní

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 25. října 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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