Zápis č. 34
z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 5.12.2017
Přítomni:

Šimoníková, Dobrovský Fišrová, Hausner, Kaláb, Staňková,
Šebestík, Mgr.Škarabela, Mgr.Štrajt

Nepřítomen: Boková, Mgr.Hošková, Kührová
Hosté:

manželé Študentovi, p. J.Kaman, pí Macháčková

Manželé Študentovi přednesli stížnost na vedení Klubu TJ Sokol Slavonín
v souvislosti s pořádáním Mikulášské nadílky završené ohňostrojem dne 2. 12.
2017. Uvedli, že toto místo není vhodné pro ohňostroj, který ohrožuje okolí.
Dále hovořili k údajným vzniklým škodám ohňostrojem na jejich nemovitosti.
p. J.Kaman upozornil na nevhodné parkování v ul. U Zahrádek, vozidla omezují
průjezdnost vozidel.
pí Macháčková konstatovala přetížení vozidly na ul. Jižní, požádala KMČ a
PČR, zda by byl vhodný na ul. Jižní změnit povrch na bezhlukový.
KMČ bere na vědomí
Policie ČR Olomouc:
Městská policie Olomouc:

pí Jaklová
omluven

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“, bude
dále jednáno s Policií ČR a Městskou policií ČR
 provádět kontroly projíždějících vozidel na ul.K Lesíku a parkování
v ul. U Zahrádek
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
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 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. 33 a konstatováno, že bylo
v bodě 6/str.4 zápisu mylně uvedeno:
Hlasování: původní (1/pro /3 proti/ 4 se zdrželo)
oprava (3/pro /1 proti/ 4 se zdrželo)
Zápis č. 33 z jednání KMČ č.23 ze dne 7 .11. 2017 byl po opravě 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, TSMO a.s. a s vedoucí oddělení KMČ a DP
- email vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Bc. Daniely Horňákové, vypořádání
požadavků ze zápisů KMČ za listopad 2017 ze strany OKR
- email vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Bc. Daniely Horňákové, informace
o přípravě Masopustního průvodu v příštím roce, oslavy Olomouckého
masopustu 2018 proběhnou od čtvrtka 8.února do soboty 10.února 2018
- email odboru správy městských komunikací a MHD, oddělení městské
hromadné dopravy o vydání jízdních řádů s platností o 1.1. 2018
- Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – jízda Mikulášskou tramvají
sobota 9. 12. 2018, mikulášská jízda je pro rodiče s dětmi bezplatná
- email vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Bc. Daniely Horňákové, pozvánka
na veřejné projednávání o budoucnosti dopravy v Olomouci dne
12.12.2017, kdy budou veřejnosti představena navržená opatření
- účast na jednání MMOl, informativní schůzka – ZŠ a MŠ Olomouc –
Nemilany, odloučené pracoviště ZŠ Slavonín – Přístavba odborných
učeben a šatem ZŠ, rekonstrukce a bezbariérové zpřístupnění původního
objektu
KMČ po seznámení a projednání bere informace na vědomí
3. Žádost na KMČ pí Vaníčkové Jany (dcery zraněného chodce) o změnu
zabezpečení bezpečnosti na přechodu pro chodce - ulice Jižní ( naproti
zdravotnímu středisku Slavonín)
KMČ po seznámení a projednání žádosti uvádí, že Olomoucký kraj
nyní připravuje rekonstrukci silnice II/570 a požadavkem MMOL
do dokumentace zařadit i vybudování zmíněného přechodu vč.
přístupového chodníku úpravu autobusových zastávek Slavonín
KMČ žádost předá PČR a MPČR a MMOl
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4. Čj: SMOL/249030/2017/OMAJ/MR/Cih – Žádost o sdělení stanoviska
k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
část parc. č. 1117/1 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k. ú.Slavonín,
obec Olomouc
Předmětný pozemek se nachází při ulici Za Kostelem
KMČ po projednání s o u h l a s í s nájmem
část parc. č. 1117/1 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k.ú. Slavonín,
obec Olomouc
Hlasováno: ( /8 pro /0/ proti /1/ se zdrželo)
5 . Čj: SMOL/258203/2017/OMAJ/MR/Ind – Žádost o sdělení stanoviska
k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
část pozemku parc. č. 1116/1 ostatní plocha o výměře 37,5 m2 v k. ú
Slavonín, obec Olomouc
O nájem části předmětného pozemku žádá společnost ROOFMAN s.r.o,
za účelem zřízení a užívání 3 parkovacích stání před provozovnou
společnosti a pro zásobování provozovny
KMČ po projednání n e s o u h l a s í s nájmem
část parc. č. 1116/1 ostatní plocha o výměře 37,5 m2 v k.ú. Slavonín,
obec Olomouc z důvodu prodloužení chodníku na ul.Zolova
Hlasováno: ( /9 pro /0/ proti /0/ se zdrželo)
6. Čj: SMOL/261930/2017/OZP/VH/Zvo Vodovodní řad v ulici Arbesovaprodloužení vodovodního řadu v ul. Arbesova, Olomouc – Slavonín
KMČ bere na vědomí a doporučuje prodloužení vodovodního řadu
7. Č.j. 268939/217/OMAJ/MR/Sac, Č.j. SMOL/269067/2017/OMAJ/Sac
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, ul. Hakenova
Rozhodnutí Rady města Olomouce - KMČ bere na vědomí schválení
pronájmů pozemků v ul. Hakenova, Olomouc – Slavonín

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

dne 18. prosince 2017
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Požadavky KMČ
stávající:
opravit dlažbu na ul. Jižní od č. 29 až po ul. Bryxova
na ul. Arbesova KMČ požaduje vyčištění kanálů před domy č. 38, 40, 42
a opravu výtluků po celé délce
připomínáme realizaci opravy ul. Hraniční – II. část
opravit výtluky na ul. Durychova
prodloužit a opravit chodník na ul. Jižní, zastávce MHD před spojnicí na
ul. Bryxova
nové:
opravit kanalizační poklop u křížení ulic Na Stráni a ul. Za Kostelem
KMČ místní část Slavonín přeje našim spoluobčanům
„Klidné a spokojené prožití vánočních svátků, šťastný Nový rok 2018“
Předsedkyně KMČ pí Šimoníková děkuje MMOL za vstřícnost
při řešení problémů v obvodu působení naší KMČ

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 9. ledna 2018
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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