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Zápis č. 22   
 

 

 z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 12.12.2016                
    

 

Přítomni:       Šimoníková, Boková, Dobrovský, Fišrová, Hausner,       

                        Mgr.Hošková, Kaláb, Kührová, Staňková, Šebestík P, 

                        Mgr.Škarabela, Mgr.Štrajt    

                   

Nepřítomen:   Boková, Kaláb                    

           

Police ČR:                                     p. Šteier Michal   

Městská policie Olomouc:           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:      

 provádět  kontroly a měření rychlosti převážně na ul. Jižní a ul. Zolova  

 KMČ požadovala vyhodnocení průjezdnosti vozidel na komunikaci 

II/570 Jižní – Zolova za poslední období. Pan Štýbnar z MPO podal 

informace o navýšení průjezdnosti vozidel cca o 50 %, z toho polovina 

řidičů překročila stanovenou rychlost km/hod      

 provést kontrolu vznikajících černých skládek na p.č. 983/3 a č.p. 1219 

směrem k bývalé hvězdárně a hruškové aleji, dále na ul.Kyselovská u 

tiskárny směrem na ul.Janíčkova z důvodu zakládání černých skládek 

zajíždějících vozidel             

  požadujeme umístění monitorovací kamery v okolí bývalé prodejny 

U.N.R.A      

 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. 21  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:  
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s odborem správy městských komunikací a MHD, životního prostředí, 

TSMO a.s., a vedoucí oddělení KMČ a DP       

-    email vedoucí odd. KMČ, DP  OVVI Bc. Daniely Horňákové –   

          Požadavky KMČ říjen – listopad OSMK OMSK                                                                                                 

          KMČ po seznámení  bere informace na vědomí          

                         

    3.   Čj: SMOL/241781/2016/OMAJ/MR/Jan – Žádost o sdělení stanoviska    

          k prodeji, případně  pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví  

          statutárního města Olomouce        

          Nemovitá věc:   

           -  část pozemku parc. č. 1119/3 ostatní plocha  o výměře 108 m
2
,  v k. ú.  

              Slavonín, obec Olomouc     

          Záměr žadatele:      

           Předmětný pozemek se nachází při ulici Poláčkova. Společnost STAR- 

           FINANCE spol s.r.o žádá o prodej části předmětného pozemku o výměře  

           108 m
2
 za účelem sjednocení travnaté plochy u společnosti MOTO  

           MORAVA s.r.o       

            KMČ    n e  s o u h l a s í   s   p r o d e j e m, ani s pachtem, jedná se o    

            prostor v komunikaci                    

            Hlasováno: (0/ pro /11 proti /0 se zdrželo)   

 

    4.  Čj: MMOL/268763/216/OS/PS/Hrd oddělení pozemních staveb – Výzva    

vlastníka nemovitosti    ANAYPAY GROUP a.s. IČO: 285744451, 

Vlkova 240, Praha 3 – Žižkov. aby  zajistil odstranění zjištěných   

        nedostatků -  osekání omítky a zabezpečení domu č.p. 233 v Olomouci,  

        na pozemku parc. č. 328 v k.ú.   Slavonín proti vniknutí cizích osob.        

        KMČ bere na vědomí              

 

5. Technické služby města Olomouce, a.s. Zápis o odevzdání a převzetí díla    

      Předmět: Zhotovení díla  - Opravy komunikací dle požadavku KMČ 

         - chodník oprava Jižní od ul.Bryksova po BUS Schweitzerova předlažba       

           stávající dlažbou   

              - Jižní u zdrav.Střediska – vjezdy žul.kostka a zámková dlažba – oprava 

              - Vozovka K Lesíku – oprava výtluků    

              - Vozovka Kyselovská Hakenova – oprava výtluků      

              - Vozovka  Jižní BUS a Na Stráni – oprava výtluků        

              - Vozovka Buzulucká – oprava překopů trysk. Metodou 

              -  Vozovka Durychova – oprava kom. Trysk. Metodou   

             V celkové ceně: do 300.000,-  Kč včetně DPH       

        
 

6. DS GEO projekt, projektování dopravních staveb - Pozvánka na jednání  

      k projektové dokumentaci ve stupni DÚR ARBESOVA – chodník  
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      Předsedkyně KMČ pí Šimoníková informovala přítomné členy z jednání na   

      DS GEO projekt Olomouc dne 7.12.2016. Účelem jednání  bylo seznámení  

      s konceptem projektové dokumentace zpracované na zadání vycházejícího  

      ze studie zpracované v 2006 a projednání technických detailů, které budou  

      zapracovány do řešené dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DPS. V úvodu  

      jednání seznámil projektant přítomné s navrženým řešením chodníku a  

      souvisejících přeložek inž.sítí.       

   KMČ bere na vědomí              

 

    

     Oznamujeme občanům, že svoz bioodpadu se koná v pondělí    

   dne  19. prosince 2016      
 

    Požadavky KMČ:     

 

stávající:   

- obnovit dopravní značení na komunikaci ul. Kyselovská po celé délce  

     nové:   
- na základě opakovaných požadavků a připomínek občanů KMČ požaduje 

zajištění dopravní dostupnosti k OC HANÁ     

- KMČ požaduje odbor investic napojení ze stávajícího posledního světla  a 

vybudování nového chybějícího veřejného osvětlení v obytné části ul. Za 

Kostelem a prodloužení VO v ul. K Lesíku s následnou realizací       

- KMČ požaduje odbor ŽP ořez 2 ks Vrby, případně vykácení   

- v ul.K Lesíku. Koruny stromů zasahují a ohrožují  VO   

- členka KMČ pí Fišrová upozornila na rozkopávku v ul. K Lesíku, zda je 

povolena          

- člen KMČ p.Mgr.Štrajt upozornil a vznesl dotaz zda je povoleno kácení 

stromů v Lesíku, kde je uvažováno se zřízením rekreační zóny pro občany 

i z blízkého okolí       

 

Předsedkyně KMČ poděkovala přítomným a také  pracovníkům MMOl za   

spolupráci při řešení problémů v obvodu působení naší KMČ, popřála mnoho    

pěkných chvil v příjemné atmosféře vánoc, hodně štěstí, pevné zdraví v roce 

2017 našim občanům.          

 

Další řádné jednání KMČ 23  se uskuteční v úterý dne 10. ledna 2017                        

 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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