Zápis č. 30
z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 8.8.2017
Přítomni:

Šimoníková, Boková, Dobrovský, Fišrová, Hausner,
Kaláb, Kührová, Staňková, Mgr.Škarabela,

Nepřítomen: Mgr. Hošková, Šebestík, Mgr.Štrajt
Městská policie Olomouc:

p. Hrbata

pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a oznámila, že dle bodu 8
jednacího řádu KMČ je komise v počtu 9 přítomných členů
usnášení schopná
Požadavky na MPO a Policii ČR:
 KMČ požaduje umístění radaru u odbočky na ul. Topolovou
 provádět kontroly a dohled měření rychlosti převážně na ul. Jižní
a ul. Zolova, uplatnit požadavek na Krajský dopravní inspektorát
1. Jednání:
Provedena kontrola plnění zápisu č. 29 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy
Zápis č. 29 z jednání KMČ č.23 ze dne 11.7.2017 byl členy KMČ
jednohlasně schválen
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,
a s vedoucí oddělení KMČ a DP
-

email vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Bc. Daniely Horňákové,
akce po 22. hodině – vyhláška dle novely zákona o veřejném
pořádku: KMČ č. 23 neplánuje akci konanou po 22. hodině
změna obsluhy zastávky Slavonínská č. 50 a 51 v termínu od 20. 7.
2017 do 10. 9. 2017 nebude v souvislosti s realizací stavby BD
Slavonín – horkovod, obsluhována zastávka Slavonínská směr Nové
sady, žel. zast.
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-

email – odbor ŽP Miluše Příkazská sdělení o zajištění Misáčků na
psí exkrementy na křižovatku ul. Kyselovská – U Zahrádek
KMČ bere informace na vědomí a souhlasí

3. Čj: SMOL/157358/2017/OMAJ/MR/Sac – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 803/3 orná půda o výměře 1414 m2 v k. ú.Slavonín, obec
Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází v lokalitě u Rybníka v blízkosti ulic
Požárníků a Topolová.
KMČ po projednání s o u h l a s í s pachtem nikoli s prodejem
parc. č. 803/3 orná půda o výměře 1414 m2 vše v k. ú.Slavonín,
obec Olomouc
Hlasováno: (9/ pro /0/ proti /0 se zdrželo)
4. Statutární město Olomouc – Odbor vnějších vztahů a informací,
Interní sdělení Č.j.: SMOL/151721/2017/OS návrh na pojmenování nové
ulice v katastrálním území Slavonín, postupnou výstavbou rodinných
domů vznikne nová ulice šikmo se napojující na ulici Durychova.
KMČ navrhuje pojmenování nové ulice v katastrálním území Slavonín:
Burianova, nebo ul. Řehákova
Hlasováno: (9/ pro /0/ proti /0 se zdrželo)
5. Č.j: SMOL/142857/2017/OKR/KVIDI/Pau – Magistrát města Olomouce
Odbor koncepce a rozvoje sděluje vyjádření k žádosti p.Ing.V.Švece
prostřednictvím komise městské části Slavonín a s jejím
doporučením k žádosti o připojení na kanalizační sběrač v ul. Hraniční
v Olomouci – Slavoníně.
KMČ bere na vědomí
6. Č.j.SMOL/175534/2017/OZP/VH/Huc Magistrát města Olomouce odbor
Životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
„Olomouc, k. ú. Slavonín a Nemilany – udržovací práce na hlavních
Melioračních zařízeních Slavonín“
SOUHLAS
s provedením ohlášených udržovacích prací „Hlavní meliorační zařízení
Slavonín“
KMČ bere na vědomí
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7. TSMO a.s. Olomouc - přehled základních činností v měsíci srpnu 2017
KMČ bere na vědomí
8. členka komise pí Boková navrhla a projedná na MMOL tíživou dopravní
situaci na ul. Jižní – Zolova
KMČ souhlasí
Požadavky KMČ
stávající:
- na základě stávajících připomínek občanů urgujeme umístění zákazové
dopravní značky omezení tonáže nad 3,5 t na komunikaci II/570
ul.Jižní – Zolova v obou směrech
-

nové:
při vjezdu na ul. Topolová posunout umístěnou značku „obytná zóna“ od
začátku ul. Jižní

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 12. září 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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