Zápis č. 20
z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 25.10.2016
Přítomni:

Šimoníková, Boková, Fišrová, Hausner, Mgr.Hošková, Kaláb,
Kührová, Staňková,

Nepřítomen: Dobrovský, Šebestík, Mgr. Škarabela, Mgr. Štrajt
Police ČR:
Městská policie Olomouc:

pí Věra Jaklová
p. Štýbnar

pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a oznámila, že dle bodu 8
jednacího řádu KMČ je komise v počtu 8 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 a na p.č. 983/3 a č.p. 1219 směrem
k bývalé hvězdárně
 požadujeme umístění monitorovací kamery v okolí bývalé prodejny
U.N.R.A
 zvýšit dohled na místním hřbitově vzhledem k blížícímu svátku památky
zesnulých
 KMČ doporučuje občanům v případě nadměrného hluku volat Policii ČR
na linku 158 a Městskou policii na linku 156
1. Jednání:
Provedena kontrola plnění zápisu č. 19 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy
KMČ bere na vědomí
2. Předsedkyně KMČ pí Šimoníková seznámila členy KMČ o průběhu
jednání do dnešní schůze:
s odborem dopravy, životního prostředí, TSMO a.s., a vedoucí oddělení
KMČ a DP
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- email vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Bc. Daniely Horňákové –
oprava plotu u parcely č. 338/12 a č. 338/13 v majetku MMOL
- email odboru životního prostředí, oddělení péče o zeleň MMOL
týkající se ořezu keřů, úpravy zeleně v lokalitě Slavonína
- email odboru kanceláře primátora – oznámení požáru stohu slámy ve
Slavoníně
- email – Harmonogram sběrových sobot – JARO – PODZIM 2017
KMČ požaduje konání sběrové soboty – JARO 2017
- Dopravní podnik města Olomouce, oznámení, že dne 29.10.2016
bude probíhat na Svatém Kopečku v době od 14.00 hod. do 21.00 hod
akce „Večer duchů v ZOO“.
KMČ po seznámení bere informace na vědomí
3. Čj: SMOL/220302/2016/OMAJ/MR/Tom – Žádost o sdělení stanoviska
ke směně nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovité věci:
parc. č. 174 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m2 v k.ú. Slavonín,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za
část parc. č. 190 zahrada o výměře 50 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
ve vlastnictví pana Vladimíra Stacha
Záměr žadatele
Předmětné pozemky se nachází při ulici Dykova
Výše uvedená směna pozemků byla navržena na základě stanoviska
odboru koncepce a rozvoje MMOL, jelikož část pozemku parc. č. 190
zahrada výměře cca 50 m2 je z hlediska platného územního plánu
dotčena koridorem technické infrastruktury ET-12, vymezeným jako
veřejně prospěšná stavba pro technickou infrastrukturu s právem
vyvlastnění
KMČ s o u h l a s í
Hlasováno: (8 pro /0 proti /0 se zdrželo)
4. Čj: SMOL/198648/2016/OMAJ/MR/Vys – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji, příp. nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního
města Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 338/8 zahrada ostatní plocha o výměře 84 m2 v k.ú.Slavonín,
obec Olomouc
Záměr žadatele
Předmětný pozemek se nachází při ul. Hakenova
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KMČ s o u h l a s í s prodejem
Hlasováno: (8 pro /0 proti /0 se zdrželo)
5. Čj: SMOL/202185/2016/OMAJ/MR/Ind - Sdělení usnesení Rady města
Olomouce
Rada města Olomouce projednala žádost o nájem pozemku parc .č.338/7
o výměře 90 m2 v k.ú.Slavonín, obec Olomouc a schválila pacht
předmětného pozemku za účelem užívání zázemí domu č. p. 234,
bydlení, který je součástí pozemku parc.č. st. 329 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
KMČ bere na vědomí
6. Čj: SMOL/225927/2016/OMAJ/MR/Skl - Rozhodnutí Rady města
Olomouce
Vážení,
sdělujeme Vám, že Rada města Olomouce na své schůzi konané
- dne 13. 9. 2016 projednala Vaši žádost o udělení souhlasu umístit
na části pozemku parc. č. 1132/1 ostatní plocha o výměře 1 m2
v k.ú. Slavonín, obec Olomouc poštovní výběrovou schránku
(oranžovou)
Rada města Olomouce svým usnesením naši žádosti vyhověla
KMČ bere na vědomí ,
Požadavky KMČ:
nové:
- umístit dopravní značku zákaz vjezdu na p.č. 1219, 983/3 směrem
k bývalé hvězdárně a hruškové aleji
stávající:
- obnovit dopravní značení na komunikaci ul. Kyselovská po celé délce
- připomínáme dokončení opravy výtluků při vjezdu z ul. Kyselovská na ul.
Pod Kostelem ( před ubytovnou)
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 29. listopadu 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

3

4

