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Zápis č. 24   
 

 

 z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 7.2.2017                    
    

 

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

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

Nepřítomen:  Mgr.Škarabela  

  
Hosté:             Mgr.Filip Žáček, náměstek primátora MMOL  

 

Pan náměstek primátora podal informace k investičním akcím v roce 2017, 

hovořil k pokračování ve výstavbě 2. a prodloužení 3. etapy tramvajové sítě. 

Současně se vyjádřil k dopravní situaci na ul. Jižní – Zolova, k parkování na 

ul.Topolová, k nasvícení kostela Sv.Ondřeje, k zpracované projektové studii na 

ul.Durychova a provedení opravy novým povrchem na ul Požárníků.     

                    

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 a preventivní prohlídky i v ul. „Ve Vrbinách“          

 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 žádá o umístění radaru na ul.Jižní – Zolova k měření rychlosti            

 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. 23  a  konstatováno, že k doplnění      

     nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy   

          Zápis č. 23 z jednání KMČ č.23 ze dne 10.1.2017 byl schválen            
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2. Předsedkyně KMČ pí Šimoníková seznámila členy KMČ o průběhu 

jednání do dnešní schůze:  

s odborem správy městských komunikací a MHD oddělení majetkové 

správy komunikací  MMOl, a s vedoucí   oddělení KMČ a DP 

-  informace z jednání 1. výrobního výboru týkající se akce „Požárníků   

  oprava účelové komunikace“                           

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

                    Požadavky KMČ listopad – prosinec 

                    Osvětlení na ul. Klostermannova – výměna prvních dvou svítidel,  

                    panu B. Halouzkovi bylo na jeho dotaz odpovězeno příslušnými  

                    pracovníky MMOL                                                                                                                                     

              -    informace ze setkání vedení  města s předsedy KMČ. Na programu    

                    hlavně bylo  seznámení předsedů s investičními a dalšími plány  

                    města na rok 2017, rozpočet investice + velké opravy OSMK                

- informace z veřejného projednání souboru změn č.I A  

     Územního plánu Olomouc s  odborným výkladem zpracovatele,  

     které se konalo dne 23.1.2017 ve velkém sále zastupitelstva MMOL  

- KMČ č. 23 oznamuje, že od 1. ledna 2017 platí nová úprava hranic  

     jednotlivých komisí místních částí. Jedná se o vymezení  

                    jednotlivých částí především pro praktické potřeby činnosti KMČ,    

                    úpravy hranic neznamenají změnu katastrálních hranic a  

                    nevyvolávají žádné změny adres trvalého bydliště    

                    Česká pošta –Prezentace Projektu Pošta Partner Statutární město  

                    Olomouc (18). Členové KMČ byli seznámeni se shora uvedeným  

                    Projektem. Po informacích na MMOL jsou stávající služby   

                     služby České pošty dostačující a občanům vyhovují.    

                    KMČ je názoru, že není důvod k provádění jakékoliv změny. 

                    Hlasováno: (11 pro/0 proti/0 se zdrželo)        
- rumex – email, nabídka firmy RUNeX – trávení volného času,  

     stavba Fit stezky na čerstvém vzduchu pro všechny, KMČ po  

     projednání děkuje firmě za nabídku s tím, že v případě zájmu bude  

     kontaktována         

     KMČ  bere informace na vědomí                                                                                                                             

                         
    3.   Čj: SMOL/020074/2017/OMAJ/MR/Hab – Žádost o sdělení stanoviska    

          k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města  

         Olomouce   

          Nemovitá věc:   

         část pozemku parc. č. 812/30 orná půda  o výměře  1 080 m
2
,   

          v k. ú.Slavonín, obec Olomouc     

      

          Záměr žadatele:   
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          Předmětný pozemek se nachází při ulici Topolová, Společnost STAFOS –  

          REAL, s.r.o žádá o prodej části předmětného pozemku za účelem  

          výstavby bytového domu. Jednatelé společnosti jsou spoluvlastníky  

          navazujících nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 812/31 orná půda a  

          parc. č. 812/32 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. 

          Odbor majetkoprávní dává na zvážení, zda v případě prodeje části výše  

          uvedeného pozemku, nabídnout žadateli k prodeji i přiléhavé klidové  

          zázemí, o které by se obyvatelé domu následně starali.    

       

           KMČ po projednání    s o u h l a s í   s prodejem části pozemku  

           parc. č.  812/30 orná půda o výměře 1 080  m
2   

 s nabídkou  prodeje      

           přiléhavého klidové zázemí žadateli  v k.ú. Slavonín, obec  Olomouc a 

          s propojením pěšího a klidového zázemí na ul. Požárníků                   

           Hlasováno: (11/ pro /1/ proti /1 se zdrželo)                      

 

3. Č.j.SMOL/016383/2017/OS/PS/Hrd – Sdělení – KMČ č.23 Slavonín,  

     požádala dne 9. 7. 2015, o posouzení stavebně technického stavu  

     rodinného domu č.p. 233 ul.Hakenova v Olomouci, část obce Slavonín, na  

     pozemku parc. č. 328, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavonín.  

     Stavební úřad v této souvislosti upozornil vlastníka na jeho povinnosti  

     uvedené v § 154 stavebního zákona, především provádět řádnou údržbu  

     stavby po celou dobu její existence. Tímto stavební úřad považuje podnět  

     KMČ č. 23 za vyřízený.            KMČ bere na vědomí      

     

4. Č.j.: SMOL/012335/2017/KVIDI/Hol  - Věc: přechodné DZ v ul. Na  

Statkách  

Odbor koncepce a rozvoje nemá k předložené projektové dokumentaci 

přechodného dopravního značení na komunikaci ul. Na Statkách,  ve 

dnech 23.1. – 31. 10. 2017, zásadních připomínek     

KMČ bere na vědomí      

 

5. Č.j:SMOL/015466/2017/OZP/VH/Huc – OZNÁMENÍ o zahájení  

     vodoprávního řízení bez místního šetření – povolení k nakládání  

     s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi (retence srážkových  

     vod jejich vsakování do zemního prostředí) 

„ Olomouc, zástavba nároží ulic Schweitzerova – Jižní – vodní díla“         

KMČ bere na vědomí                           

 

    Požadavky KMČ:   

stávající:   

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

- ořezat, případně vykácet keře, stromy od ul. Hakenova po pravé straně po 

železniční most směrem na Nemilany       

- na základě připomínek občanů KMČ požaduje umístění zákazové   

dopravní značky omezení tonáže nad 3,5 t  na komunikaci II/570 ul.Jižní 

– Zolova 

     nové: 

- KMČ požaduje na základě opětovných připomínek občanů řešit dopravní   

situaci  na ul.Zolova „ U Kapličky“ přechodem pro bezpečné přecházení    

     občanů. Tato část ulice není řešena žádným přechodem, dochází  

      k dopravním nehodám      

- opravit uvolněnou dlažbu na ul.Jižní před domem č.29    

- KMČ požaduje úpravu přístřešku doplněním bočních  stěn  na     

     zastávce   MHD ul.Kyselovská směrem do města         

- upravit keř při výjezdu z ul.Machátova na ul.Arbesova, brání ve výhledu      

          

     

 

 

    Další řádné jednání KMČ 23  se uskuteční v úterý dne 7. března 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                         

                                    
            

 

 

    


