Zápis č. 23
z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 10.1.2017
Přítomni:

Šimoníková, Boková, Dobrovský, Fišrová, Hausner,
Mgr.Hošková, Kaláb, Kührová, Staňková, Mgr.Škarabela,
Mgr.Štrajt
Nepřítomen: Šebestík P.
Police ČR:
p. Šteier Michal
Městská policie Olomouc:
p. Mojžíšek
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 dohled měření rychlosti převážně na ul. Jižní a ul.
Zolova
 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. 22 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy
Zápis č. 22 z jednání KMČ č.23 ze dne 12.12.2016 byl bez připomínek
schválen
2. Předsedkyně KMČ pí Šimoníková seznámila členy KMČ o průběhu
jednání do dnešní schůze:
s vedoucí oddělení územního plánování a architektury MMOl, a s vedoucí
oddělení KMČ a DP
- seznámení se studií lokality Slavonín v okolí rybníka „Hamris“
- email vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Bc. Daniely Horňákové,
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pozvání na pondělí dne 16.1. 2017 na setkání vedení města
s předsedy KMČ. Na programu bude hlavně seznámení předsedů
s investičními a dalšími plány města na rok 2017
- MMOL, odbor správy městských komunikací, pozvání na 1. výrobní
výbor dne 12.1.2017 týkající se akce „Požárníků – oprava účelové
komunikace - účast: předsedkyně KMČ B. Šimoníková
- email vedoucí oddělení KMČ a DP Bc.D.Horňákové – pozvání
občanů na veřejné projednání souboru změn č.I A Územního
plánu Olomouc s odborným výkladem zpracovatele dne
23.1.201 v 16:00 hodin ve velkém sále zastupitelstva v budově
magistrátu na Hynaisově ul .č. 10
- email vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Bc. Daniely Horňákové –
Požadavky KMČ listopad – prosinec
- email MMOL, odboru správy městských komunikací a MHD,
vyjádření a informace k obsluze obchodních center HANÁ
vyjádření k OC HANÁ není přesvědčivé, KMČ vyvolá jednání
na příslušném odboru MMOL
KMČ bere informace na vědomí
3. Čj: SMOL/273370/2016/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 517 m2, pozemek
parc. č. 803/1 orná půda, pozemek parc. č. 803/3 orná půda a
pozemek parc. č. 803/5 orná půda, vše v k. ú.Slavonín, obec
Olomouc
Záměr žadatele:
Dne 23.8.2016 jste se nám vyjadřovali k prodeji části pozemku parc.č.
803/2 orná půda o výměře 540 m2 manželům Mgr. Jiřímu a Mgr. Vlastě
Blažkovým. Nyní Vás žádáme o vyjádření k prodeji druhé části pozemku
parc.č. 803/2 orná půda o výměře 517 m2 O prodej předmětné části
pozemku žádá nájemce, pan David Kresel, za účelem užívání zahrádky a
dále Michaela a Pavel Habáňovi, také za účelem užívání zahrádky. Pan
David Kresel tento pozemek užívá již 12 let a má na předmětném
pozemku umístěnou stavbu skleníku a zahradního účelového objektu.
KMČ po projednání n e s o u h l a s í s prodejem části pozemku
803/2 orná půda o výměře 517 m2 pouze s pachtem pro stávajícího
nájemce p.Davida Kresela za účelem pokračování užívání zahrádky.
U parcel č. 803/1, 803/3, 803/5, vše orná půda v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc KMČ doporučuje pouze pronájem (pacht) případným
zájemcům
Hlasováno: (11/ pro /0/ proti /0 se zdrželo)
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4. Č.j.SMOL/292903/2016/OVVI/KMČ/Pes – Oznámení, dne 19.12.2016
schválilo jednání Zastupitelstva města Olomouc pojmenování nových
ulic: Lokalita v katastrálním území Slavonín - Rudolfa Smahela,
prodloužení již existující ulice, která je souběžná s ulicí Arbesovou
KMČ bere na vědomí
5. Č.j.: SMOL/286578/2016/OMAJ/MR/Hab – Rozhodnutí Zastupitelstva
města Olomouce dne 19.12.2016 o prodeji pozemků parc.č. 812/73 ostatní
plocha, parc.č. 812/74, parc. č. 812/75 ostatní plocha, parc. č. 812/76,
parc.č. 812/77 ostatní plocha a parc. č. 812/78 ostatní plocha, vše v k.ú.
Slavonín, obec Olomouc s.r.o. STAFOS REAL.
KMČ bere na vědomí
6. Č.j:SMOL/286934/2016/OKT/PERS/Pos – Statutární město Olomouc –
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 7/2016, o nočním klidu.
KMČ bere na vědomí
Požadavky KMČ:
stávající:
- obnovit dopravní značení na komunikaci ul. Kyselovská po celé délce
- 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
nové:
- ořezat, případně vykácet keře, stromy od ul. Hakenova po pravé straně po
železniční most směrem na Nemilany
- KMČ uplatňuje požadavek na světelnou signalizaci na přechodu pro
chodce mezi bytovými domy č. 17 – č. 23 na ul.Jižní
- na základě připomínek občanů KMČ požaduje umístění zákazové
dopravní značky omezení tonáže nad 5 t na komunikaci II/570 ul.Jižní Zolova
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 7. února 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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