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Zápis č. 28     
 

 

 z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 6.6.2017                            
    

 

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

                        Kaláb, Kührová, Staňková, Mgr.Škarabela, Mgr.Štrajt       

  

Nepřítomen:  Mgr. Hošková, Pavel Šebestík                     

                                                      

 Policie ČR:                                           omluvena                                                                          

 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  

 

  Před jednáním KMČ se dostavili občané z ul. Hraniční za občany pan    

  Ing. Vladimír Švec a pan Hanus. Předali k projednání žádost o možném  

  připojení na kanalizační sběrač.   

  KMČ po projednání předloženou žádost doporučuje a předá příslušnému  

  odboru MMOl   

  Hlasováno: (10 pro /0 proti /0 se zdrželo)                               

 

  Požadavky na MPO a Policii ČR:      

 provádět kontroly projíždějících vozidel v celé části Slavonína a 

zahrádkářské kolonii      

 na připomínky občanů provádět kontroly stojících vozidel na zeleném   

pásu v místní části Slavonín  

 dohlédnout na chování dětí na zastávce MHD Slavonín – křižovatka na 

ul.Jižní, projednat s vedením ZŠ a provádět namátkové kontroly          

 provádět  kontroly a dohled měření rychlosti převážně na ul. Jižní 

     a ul. Zolova a preventivní prohlídky i v ul. „Ve Vrbinách“  

     a ul. Janíčkova „Průjezd zakázán“ 

                                                                            

1. Jednání:     

     Provedena kontrola plnění zápisu č. 27  a  konstatováno, že k doplnění      

     nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy   

          Zápis č. 27 z jednání KMČ č.23 ze dne 9.5.2017 byl členy KMČ     

          jednohlasně 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, s komisí pro občanské záležitosti MmOl, se 

zást.ved.odboru investic a s vedoucí oddělení  KMČ a DP            

 

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

- Požadavky na OKR – duben 2017: 

KMČ požaduje OKR o zpracování studie na vybudování nové 

zastávky a zálivu na ul.Jižní s posunutím cca o 10 m   

OKR ve svém rozpočtu na letošní rok s pořízením studie nepočítá.  

Nabízí se možnost spolupráce na finančním zajištění 

s rozpočtu KMČ.  

KMČ žádá odbor investic o vybudování na základě opětovných 

připomínek občanů řešení dopravní situace bezpečnějšího místa pro 

přecházení na ul.Zolova „U Kapličky, na ul. Jižní a o úsek 

s křížením ulic Topolová   

Na ul. Zolova v současné době Olomoucký kraj zpracovává 

projektovou dokumentaci na rekonstrukci silnice II/570, kdy po 

připomínkách OKR do dokumentace bylo začleněno i vybudování 

zmiňovaného přechodu pro chodce a úprava zastávek „Slavonín 

KOVO“.    

KMČ požaduje odbor správy městských komunikací a MHD o 

zpevnění plochy u ZŠ Zolova č.1 z boční strany ul. Jižní pro účely 

parkování, jednání pokračuje.     

 

- OVVI – pozvání na jubilejní 20. ročník předávání Ceny města 

Olomouce a Ceny za počin roku 2016, které se uskutečnilo   

                   1. 6. 2017 v Pavilonu A Výstaviště Flora Olomouc        

- Rozhodněte o budoucnosti dopravy v Olomouci. Veřejné  

      projednání analytické části Plánu udržitelné mobility 8. 6. 2017      

     v Pevnosti poznání  od 17:00 hod. Občané byli informováni     

     prostřednictvím vývěsních skříněk a místním rozhlasem          

- informace od DPO, posun zastávky U Rybářského stavu – linky 

č.14, 16. 50 a 51 

Zastávka U Rybářského stavu ve směru Trnkova bude posunuta 

v termínu od 29.5. do 25.6. 2017 k přenosnému označníku cca 100   

m zpět     

     Zastávka U Rybářského stavu ve směru Nové Sady, žel. zast. bude  

     posunuta v termínu od 29.5. do 11.6. 2017 k přenosnému označníku  

     cca 100 m vpřed        
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- informace k omezení autobusového provozu linek č. 12, 19 a 25 

v termínu od 5.6. do 30. 11. 2017, kdy dojde z důvodu opravy 

vozovky k úplné uzavírce části sil.III/4436 ul. Hamerská. 

Jízdní řády budou dostupné v Celostátním informačním 

systému o jízdních řádech www.idos.cz a linky MHD také na 

webových stránkách DPMO, a.s. www.dpmo.cz     

KMČ bere informace na vědomí      

                             
    3.   Čj: SMOL/029984/2017/OMAJ/MR/Bel – Žádost o sdělení stanoviska      

          k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města  

         Olomouce   

          Nemovitá věc:   

        - část pozemku parc. č. 269 ostatní plocha   o výměře  414  m
2
,     

          v k. ú.Slavonín, obec Olomouc     

         - pozemek parc. č. 270/0 zahrada výměře 152 m
2
 v k. ú. Slavonín, obec  

           Olomouc       

         

           Předmětné pozemky se nachází při ulici Kyselovská. V minulosti byla na  

          tyto pozemky uzavřena nájemní a budoucí kupní smlouva za účelem  

          výstavby rodinného domu. K uzavření řádné kupní smlouvy nedošlo,    

          neboť žadatel od svého záměru výstavby rodinného domu odstoupil.  

 

         V současné době odbor   majetkoprávní hodlá tyto pozemky nabídnout  

         k prodeji za účelem výstavby rodinného domu formou elektronické aukce.  

         Prodejem by neměla být dotčena stávající autobusová zastávka a ani  

         zamezen přístup k pozemku parc.č. 267 zastavěná plocha a nádvoří,  

         jehož součástí je stavba č.p. 256, bydlení, v k.ú. Slavonín, obec      

         Olomouc   

       

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

           parc. č. 269  ostatní plocha o výměře 414  m
2   

 s prodejem pozemku 

           parc.č. 270/0 zahrada o výměře 152 m
2
 formou elektronické aukce za     

           předpokladu, že po geometrickém  zaměření cca  35 m
2 
bude     

           zachována potřebná část výměry cca 35 m
2
 u pozemku parc.č. 269 a    

           u parc.č. 270/0 na   posunutí a doplnění bočních stěn přístřešku     

           zastávky MHD směrem do města na ul. Kyselovská                               

           Hlasováno: (10/ pro /0/ proti /0 se zdrželo)                                
 

     4.  TSMO a.s. Olomouc -  přehled základních činností v měsíci červnu  2017        

          TSMO a.s. Olomouc  – údržba komunikací – živičné opravy: 

          ul.Ve Vrbinách + Jižní oprava zastávky BUS+ příkopy         

          KMČ  bere  informace  na vědomí       

         

http://www.idos.cz/
http://www.dpmo.cz/
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    5.    Č.j. SMOL/115521/2017/OZP/VH/Sko – Oznámení veřejnou vyhláškou  

           o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření v rámci stavby 

           „Bytový dům C, Olomouc – Slavonín, SO 03 Splašková kanalizace,   

           SO 04 Dešťová kanalizace – vsakovací průlehy“, SO 05 Vodovod              

 KMČ bere na vědomí         

 

6. Slavnostní setkání jubilantů – seniorů  se bude konat ve čtvrtek dne         

     22. června  2017 ve 14:00 hodin ve dvorním traktu KMČ a KS    

     Slavonín ul.Kyselovská č. 74. Jubilantům budou pozvánky předány členy   

     KMČ osobně v termínu do 14. června 2017                                  

          
 

    Požadavky KMČ  

 

stávající:   

- na základě stávajících připomínek občanů požadujeme umístění zákazové   

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

     ul.Jižní – Zolova v obou směrech   

- na základě  opětovných  připomínek občanů  požadujeme umístění  

příkazové dopravní značky „obytná zóna“ na účelové komunikaci  

ul.Machátova – Durychova, Klostermannova v obou směrech       

- KMČ žádá o doplnění 2 ks dětských houpaček na dětské hřiště v areálu  

TJ Sokol Slavonín  

- požadavek KMČ na přemístění koše na psí exkrementy na ul.Kyselovská    

     na  křižovatku   Kyselovská -  U Zahrádek (u prodejny VODÁK), křižují     

     se tu 4 cesty, které pejskaři nejvíce používají   

           

nové:      
- opravit kanalizační poklop mezi domy č.41-43-49 na ul. Kyselovská          

- na základě požadavku občanů,  KMČ požaduje odbor ŽP  ořez dřevin,  

     sečení trávy na ul. Hraniční, úklid popadaných větví v celé délce                         

           

   

    Další řádné jednání KMČ 23  se uskuteční v úterý dne 11. července 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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