Zápis č. 32
z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 10.10.2017
Přítomni:

Šimoníková, Boková, Fišrová, Hausner, Kaláb,
Staňková, Mgr.Škarabela, Mgr.Štrajt

Nepřítomen: Dobrovský, Mgr.Hošková, Kührová, Šebestík
Policie ČR Olomouc:
Městská policie Olomouc:

pí Jaklová
p. Štýbnar

pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a oznámila, že dle bodu 8
jednacího řádu KMČ je komise v počtu 8 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“, bude
dále jednáno s Policií ČR a Městskou policií ČR
 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
1. Jednání:
Provedena kontrola plnění zápisu č. 31 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy
Zápis č. 31 z jednání KMČ č.23 ze dne 12 .9. 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, s majetkoprávním
odborem, odborem ŽP, 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
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- email náměstka primátora MMOl Mgr. F.Žáčka:
OKR připraví dokumentaci změny dopravního značení, zašle k vyjádření
Polici ČR a správci komunikace, po obdržení stanovisek bude KMČ
informována
- oznámení o projednání návrhu zadání změny č.VI územního plánu
Olomouce
- seznámení se zápisem z jednání ohledně opravy účelové komunikace ul.
Požárníků
- posun zastávky Slavonín, křižovatka – linka č.17
V termínu od 9.10.2017 do 13.10.2017 bude prováděna oprava zastávky
Slavonín, křižovatka směr Nemilany. Po dobu realizace opravy bude
zastávka přemístěna cca 30 metrů zpět k přenosnému označníku
- Petr Doležel – DSGEO projekt – pozvání k jednání – „Topolová –
navýšení parkovacích míst „ – DÚR - , na jednání byl prezentován
návrh dopravně organizačního opatření a stavebních úprav v lokalitě
vnitrobloku bytových domů na ul. Topolová, současně byl upřesněn
rozsah navrhovaných úprav komunikací a přeložek inženýrských sítí
- pozvání na již 4. ročník konference k rodinné politice města Olomouce
dne 18. října 2017 od 9 hodin ve velkém zasedacím sále MMOl,
Hynaisova 10, mezi nejlákavější snad patří akce realizované od
20. – 22. 10. 2017: 50 % na rodinném vstupném, Aguapark, ZOO
Olomouc a v Kině Metropol
KMČ bere informace na vědomí
3. Čj: SMOL/157358/2017/OMAJ/MR/Sac – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce – doplnění stanoviska KMČ č.23 Slavonín ze dne 8.8.2017
Nemovitá věc:
parc. č. 803/3 orná půda o výměře 1414 m2 v k. ú.Slavonín, obec
Olomouc
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 prodejem parc. č. 803/3
orná půda o výměře 1414 m2 vše v k. ú.Slavonín, obec Olomouc
Hlasováno: (7/ pro /0/ proti /1 se zdrželo)
3. Magistrát města Olomouce – odbor ŽP, oddělení vodního hospodářství
Č.j.SMOL/220339/2017/VH/Sko
„Bytový dům C, Olomouc – Slavonín, SO 03 Splašková kanalizace,
SO 04 Dešťová kanalizace – vsakovací průlehy, SO 05 Vodovod“
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ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU – povolení k nakládání
s povrchovými vodami
KMČ bere na vědomí
4. K Čj: SMOL/029984/2017/OMAJ/MR/Bel – Žádost o sdělení
stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního
města Olomouce (Zápis č.28 ze dne 6.6.2017)
Nemovitá věc:
- část pozemku parc. č. 269 ostatní plocha o výměře 414 m2,
v k. ú.Slavonín, obec Olomouc
- pozemek parc. č. 270/0 zahrada výměře 152 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc
Geometrický plán 2628/13 ze dne 14.8.2017 č 185./2017
KMČ bere na vědomí s tím, že po geometrickém zaměření bude
zachována potřebná část výměry u pozemku parc.č. 269 a 270 na
posunutí a doplnění bočních stěn přístřešku zastávky MHD směrem
do města na ul. Kyselovská
5. Statutární město Olomouc– odbor koncepce a rozvoje Olomouc
SMOL/216508/2017/KVIDI/Hol - Čj.SMOL/216508/2017/KVIDI/Hol
Stížnost a žádost – Janíčkova ul. Nemilany, vysvětlení a odpověď na
žádost o řešení situace na ulici Janíčkova
KMČ bere na vědomí
6. Projednání požadavků na údržbu a úpravu zeleně pro rok 2018
KMČ souhlasí
7. TSMO, a.s. – plán prací na měsíc říjen 2017
Od 1.listopadu se každoročně zahajuje dle zákona výkon zimní údržby
komunikací. V období od 1.listopadu 2017 do 31. března 2018 nebude
KMČ dostávat informace o přehledu činností TSMO, a.s.
v jednotlivých měsících.
KMČ bere na vědomí
Požadavky KMČ

-

stávající:
doplnění 2 ks dětských houpaček na dětské hřiště v areálu TJ Sokol
Slavonín, bude hrazeno z prostředků KMČ
opravit dlažbu na ul. Jižní od č. 29 až po ul. Bryxova
upravit, případně ořezat zeleň na ul.Klostermannova, Bryxova, ul.Jižní
před domy č. 17 – 23
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nové:
-

u domu č.23 na ul. Jižní opravit, případně vyměnit zbývající 2 lavičky
odplevelit chodník na ul.Jižní od č. 7 v oblouku a také v celé
lokalitě Slavonína

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