Zápis č. 31
z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 12.9.2017
Přítomni:

Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Mgr.Hošková,
Kaláb, Staňková, Mgr.Škarabela, Mgr.Štrajt
Nepřítomen: Boková, Kührová, Šebestík
Hosté:

náměstek primátora p.Mgr.Filip Žáček

Občané:

p.Jiří Šoustal, email p.Petr Švarc, manželé Vochtovi,
pí. Macháčková

Policie ČR Olomouc:
Městská policie Olomouc:

p. Srovnal
p. Štýbnar

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 trvalé umístění radaru s napojením na PČR na
ul.Jižní mezi TJ Sokol Slavonín a Dům seniorů „ANAVITA“
 provádět kontroly projíždějících vozidel na ul.K Lesíku
 provádět kontroly a dohled měření rychlosti převážně na ul. Jižní
a ul. Zolova, uplatnit požadavek na Krajský dopravní inspektorát
náměstek primátora p. Mgr. F. Žáček podal informace k požadavkům KMČ
s tím, že je připravovaná dokumentace k rekonstrukci komunikace II/570
ul.Jižní.
Současně se vyjádřil k připravovanému Plánu investic roku 2018 KMČ č. 23
pan Jří Šoustal předal žádost občanů a požádal KMČ o pomoc s řešením stavu
komunikace ul. K Lesíku a uvedl, že se jedná o komunikaci účelovou a současně
vznesl požadavek na umístění dopravní značky zákazu vjezdu vozů těžké
techniky. Rovněž podnět a žádost p. P.Švarce konstatuje, že v posledních
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týdnech došlo k výraznému navýšení provozu těžkých nákladních vozidel
z důvodu obsluhy stavby na parcele 355/2 a 359.
KMČ souhlasí - požadavky občanů podporuje a předá příslušným
odborům MMOL
Manželé Vochotkovi vznesli dotaz, zda se bude řešit zastávka i ve směru od
města naproti Domu seniorů „ANAVITA“ a zda bude vybudován chodník mezi
ul. Topolová a Josefa Beka. Manželům Vochotkovým bylo přítomnými
odpovězeno.
Pí Macháčková měla připomínku k výstavbě bytových domů na ul. Topolová a
jejich začlenění do prostoru.
Náměstek primátora MMOl p.Mgr.F.Žáček podal vysvětlení, s tím že je to věc
architektury a věci OKR MMOl
KMČ bere na vědomí
1. Jednání:
Provedena kontrola plnění zápisu č. 30 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy
Zápis č. 29 z jednání KMČ č.23 ze dne 8.8.2017 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 odborem investic MmOl, TSMO a.s.
a s vedoucí oddělení KMČ a DP
email vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Bc. Daniely Horňákové, odpovědi
OKR na podněty z červencového a srpnového jednání KMČ
- 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
K dané problematice odpověděl na náměstek primátora Mgr.F.Žáček
- na základě opětovných připomínek občanů požadujeme umístění
příkazové dopravní značky „obytná zóna“ na účelové komunikaci
ul.Machátova – Durychova, Klostermannova v obou směrech
- při vjezdu na ul. Topolová posunout umístěnou značku „obytná zóna“ od
začátku ul. Jižní
V řešení - OKR zpracuje návrh dopravního značení, požádá o vyjádření
dotčených orgánů a o stanovení dopravního značení
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pozvánka na slavnostní odhalení pítka za účasti autora, světově
uznávaného sochaře a olomouckého rodáka I. Theimera
- pozvání na předávání Ceny primátora města Olomouce
- pozvání na společenské setkání u příležitosti „25. výročí založení
Městské policie Olomouc“
- účast na jednání ohledně opravy účelové komunikace ul. Požárníků,
realizace akce
KMČ bere informace na vědomí a souhlasí
-

3. Čj: SMOL/125419/2017/OMAJ/MR/Jan – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 206 ostatní plocha o výměře 33 m2, části pozemku parc.č. 207
trvalý travní porost o výměře 262 m2 a části pozemku parc. č. 208
zahrada o výměře 122 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětné pozemky se nachází při ulici Kyselovská.
KMČ po projednání
souhlasí
s prodejem
Hlasováno: (4/ pro /3/ proti /2 se zdrželo)
4.

Čj: SMOL/160046/2017/OMAJ/MR/Rih – Žádost o sdělení stanoviska
k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
pozemek parc. č. 338/1 ovocný sad o výměře 3 974 m2
pozemek parc.č. 338/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2
pozemek parc.č. 338/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2
pozemek parc.č. 338/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2
pozemek parc.č. 338/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2
část pozemku parc.č. 1296/1 ostatní plocha o výměře 2 540 m2,
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětné pozemky se nachází v blízkosti ulice Hakenova.
KMČ po projednání s o u h l a s í s pachtem stávajícím
nájemcům s platností do 31. 12. 2018 a při změně pachtýře KMČ
požaduje nové projednání
Hlasováno: (6/ pro /0/ proti /2 se zdrželo)
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Statutární město Olomouc – náměstek primátora Mgr. F.Žáček
Č.j: SMOL/164191/2017/OKP/SEKR/Dzu

5.

Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2018
A / Plán investic roku 2018 – požadavky a realizace staveb KMČ č.23
Olomouc – Slavonín
B/ Plán investic roku 2018 – požadavky projektová příprava KMČ
č.23 Olomouc – Slavonín - viz příloha
KMČ projednala návrh požadavků na investice na rok 2018
Členové KMČ po projednání s pořadím návrhu souhlasí
Hlasováno: (9/ pro /0/ proti /2 se zdrželo)
6.

TSMO a.s. Olomouc - přehled základních činností v měsíci září 2017.
Ve státní svátek 28.9.2017 bude probíhat svoz odpadů beze změn podle
předběžného harmonogramu
KMČ bere na vědomí

Požadavky KMČ
stávající:
- doplnění 2 ks dětských houpaček na dětské hřiště v areálu TJ Sokol
Slavonín
nové:
- opravit dlažbu na ul. Jižní od č. 29 až po ul. Bryxova
- odplevelit chodník na ul.Jižní od č. 7 a dále v celé lokalitě Slavonína

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