Zápis č. 33
z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 7.11.2017
Přítomni:

Šimoníková, Boková, Dobrovský Fišrová, Hausner,
Mgr.Hošková, Kaláb, Staňková, Šebestík, Mgr.Škarabela,
Mgr.Štrajt
Nepřítomen: Kührová,
v průběhu jednání se 2 členové KMČ pan P.Šebestík a M.Kaláb
z osobních a rodinných důvodů omluvili
Hosté:

p.P. Zatloukal, ved.odboru dětí a mládeže MO ČRS Olomouc
pí Macháčková, manželé Škrabalovi, manželé Gajdačkovi,
pí, Hofmanová, Tabáčková – občané ul. Topolová

pan P. Zatlouklal z MO ČRS Olomouc požádal KMČ o umístění sběrných
nádob v okolí Slavonínské pískovny – (rybník – HAMRIS) na ul. Požárníků.
KMČ po projednání žádost doporučuje a předá příslušnému odboru
MMOl
pí Macháčková informovala KMČ, že bylo ustanoveno občany ul. Topolová
Společenství občanů pro Slavonín v počtu 5 ti členů.Současně sdělila, že byla
podána žádost na přezkum výstavby bytových domů ul. Topolová, parcely č.
725 a záboru orné půdy. Dále přítomní občané z ul. Topolová hovořili
k problematice bydlení a k výstavbě.
KMČ bere na vědomí
Policie ČR Olomouc:
Městská policie Olomouc:

pí Mižonková
p. Štýbnar

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:
 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
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kontrolovat parkování na zastávce MHD směrem na Nemilany před
domem č.15 na ul. Jižní
 KMČ doporučuje občanům v případě nadměrného hluku a jiného
problému volat Policii ČR na linku 158 a MP na linku 156
 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. 32 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy
Zápis č. 32 z jednání KMČ č.23 ze dne 10 .10. 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, vypořádání
požadavků ze zářijových zápisů KMČ ze strany OKR
- email vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Bc. Daniely Horňákové
„Harmonogram předkládání požadavků na opravy komunikací
v roce 2018“
KMČ po projednání bere na vědomí a dle pokynů požadavky na
opravy komunikací v roce 2018 předloží do stanoveného termínu
- email vedoucího oboru OKR Ing.M Černého, vyjádření k požadavkům
KMČ za měsíc září 2017
- Technické služby města Olomouce, a.s. Zápis o odevzdání a převzetí díla
Opravy komunikací dle požadavku KMČ Slavonín
- Za Kostelem oprava vozovky – živičné
- Ve Vrbinách – úprava příkopy
- BUS Slavonín ul. Jižní – oprava zastávky živice
V celkové ceně: do 300.000,- Kč včetně DPH
KMČ bere na vědomí
- email pana Ing. Michala Ladýře na řešení tíživé dopravní situace ul. Za
Kostelem, umístění dopravní značky pro nákladní vozidla na 3,5 t.
Projíždějící kamiony s návěsem tudy jezdí směrem ke společnosti Ditrex
s.r.o. ulice je úzká, těžká nákladní vozidla ničí vozovku a odvodňovací
žlaby, chodníky a vjezdy do RD.
KMČ po seznámení projedná podnět občanů s doporučením KMČ
s příslušným oborem MMOl.
- OKR – veřejné projednání návrhu oznámení o projednání návrhu Změny
č. III Územního plánu Olomouce s odborným výkladem se uskuteční
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ve středu 6.12.2017 v 16:00 hodin
v zasedací místnosti odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 34/10, 5. podlaží, místnost č.5.24
- email Ing.Roman Kuvert, Bryxova ul. Slavonín, pokácení zeleně, podnět
občana pokračuje a je řešen s odborem ŽP MMOL
-

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. zahájení provozu na tř. 1. máje
od středy 22. 11. 2017 dochází ke zprovoznění pozemní komunikace a to
včetně zrekonstruované tramvajové tratě
KMČ po seznámení a projednání bere informace na vědomí

3. Čj: SMOL/235372/2017/OMAJ/MR/Cih – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 910/4 ostatní plocha o výměře 3 868 m2 v k. ú.Slavonín, obec
Olomouc
parc. č. 910/5 ostatní plocha o výměře 670 m2 v k. ú.Slavonín, obec
Olomouc
Předmětné pozemky se nachází v lokalitě Sady (bývalý Sad)
KMČ po projednání n e s o u h l a s í s prodejem s tím, že toto
místo není vhodné pro podnikání v okolí obytné zóny
Hlasováno: (7/ pro /0/ proti /1/ se zdrželo)
4. Čj: SMOL/244598/2017/OMAJ/MR/Bel – Žádost o sdělení stanoviska
k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 812/30 orná půda výměře 25 m2 v k. ú.Slavonín, obec
Olomouc
Předmětný pozemek se nachází při ulici Topolová
KMČ po projednání
ne souhlasí
s nájmem
2
parc. č. 812/30 orná půda výměře 25 m v k. ú.Slavonín, obec
Olomouc
Stafos – Real s.r.o měl již zahrnout vybudování stání pro nádoby
komunálního odpadu již v projektu Bytového domu na svém
pozemku.
Stafos – Real s.r.o má možnost umístit kóje na odpad na svém
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vlastním pozemku a nezatěžovat veřejné prostranství. Vyhneme se
tak jakémukoliv zvýhodňování vlastníka dané nemovitosti oproti
jiným uživatelům přilehlých nemovitostí a vlastníků
Hlasováno: (7/ pro /0/ proti /1/ se zdrželo)
5. Čj: SMOL/244630/2017/OMAJ/MR/Bel – Žádost o sdělení stanoviska
k nájmu, pachtu, vypůjčce nemovitých věcí ve vlastnictví
statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 812/30 orná půda výměře 20 m2 v k. ú.Slavonín, obec
Olomouc
Předmětný pozemek se nachází při ulici Topolová
KMČ po projednání
ne souhlasí
s nájmem
2
parc. č. 812/30 orná půda výměře 20 m v k. ú.Slavonín, obec
Olomouc
Stafos – Real s.r.o měl již zahrnout vybudování stání pro nádoby
komunálního odpadu již v projektu Bytového domu na svém
pozemku.
Stafos – Real s.r.o má možnost umístit kóje na odpad na svém
vlastním pozemku a nezatěžovat veřejné prostranství. Vyhneme se
tak jakémukoliv zvýhodňování vlastníka dané nemovitosti oproti
jiným uživatelům přilehlých nemovitostí a vlastníků
Hlasováno: (7/ pro /0/ proti /1/ se zdrželo)
6. Č.j:Statutární
město
Olomouc,
odbor
investic
SMOL/244524/2017/Ol/Mik Žádost o vyjádření ke směně pozemků
k realizaci investiční akce „Jantarová stezka, úsek Hodolanská –
Libušina, I. Část
Pozemky ve vlastnictví ALTUS INVEST s.r.o. za pozemky ve
vlastnictví SMOL
KMČ po projednání n e s o u h l a s í s navrhovanou směnou
pozemků ve vlastnictví ALTUS INVEST s.r.o za pozemky MMOl,
navrhuje směnu v jiné lokalitě
Hlasováno: (1/ pro /3/ proti /4/ se zdrželo)
7. Č.j:SMOL/242057/201/OS/PK/Vlc – ROZHODNUTÍ - kterým se
povoluje zvláštní užívání místní komunikace v ulici Kyselovská, u
221/106 a 376/106a, v obci Olomouc (chodník) „ účel zvláštního užívání“
- zřízení nové přípojky vody v době od 23.10.2017 – 01. 11. 2017
Způsob realizace zvláštního užívání: přípravné práce, výkopové práce
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Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do: 01.11.2017
KMČ bere na vědomí
8. Termíny schůzí v roce 2018
9.
13.
13.
10.

9.

ledna 2018
února 2018
března 2018
dubna 2018

15. května
12. června
10 .července
7. srpna

2018
2018
2018
2018

11. září
9. října
13. listopadu
11. prosince

2018
2018
2018
2018

KMČ Slavonín ve spolupráci s Klubem seniorů pořádá
v pátek dne 8. prosince 2017 v 16:00 hod ve dvorním traktu
ul.Kyselovská č.74

Rozsvícení vánočního stromku
Srdečně zveme občany, rodiče a prarodiče. Těšíme se na setkání s Vámi.
Program s překvapením a občerstvení zajištěno
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.

Oznamujeme občanům, že poslední svoz bioodpadu v roce
2017 se uskuteční v pondělí

dne 18. prosince 2017

-

-

Požadavky KMČ
stávající:
doplnění 2 ks dětských houpaček na dětské hřiště v areálu TJ Sokol
Slavonín, částečně 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
nové:
u domu č.23 na ul. Jižní opravit, případně vyměnit zbývající 2 lavičky
na ul. Arbesova KMČ požaduje vyčištění kanálů před domy č. 38, 40, 42
a opravu výtluků po celé délce
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-

připomínáme realizaci opravy ul. Hraniční – II. část
opravit výtluky na ul. Durychova, provést úklid nafoukaného plastu a
papíru
ořezat keře na chodníku ul. Kyselovská směrem k bývalé prodejně
U.N.R.A před plakátovací plochou PROFIT
prodloužit a opravit chodník na zastávce MHD na ul. Jižní před spojnicí
na ul. Bryxova
zpevnit plochu pro parkování u ZŠ Zolova č.1
připomínáme realizaci zastávky MHD ul.Kyselovská směrem do města
KMČ požaduje na podněty občanů z ul Za Kostelem umístění dopravní
značky „zákaz vjezdu pro nákladní vozidla na 3,5 t“

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 5. prosince 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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