Zápis č. 35
z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 9.1.2018
Přítomni:

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

pí Macháčková

Policie ČR Olomouc:
Městská policie Olomouc:

pí Jaklová
p.Dostál, podal informaci, kdy a jak může být
používána pyrotechnika

pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a oznámila, že dle bodu 5
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
 prověřit vozidla, která vozí hlínu a jiné, zda dodržují stanovenou
trasu
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
1. Jednání:
Provedena kontrola plnění zápisu č. 34 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy
Zápis č. 34 z jednání KMČ č.23 ze dne 5 .12. 2017 byl členy KMČ
jednohlasně schválen
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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, TSMO a.s. a s vedoucí oddělení KMČ a DP
- email vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Bc. Daniely Horňákové,
nový způsob odměňování i mimo jiné pro KMČ schválený materiál
Zastupitelstvem města Olomouce
- Ceník vodného na r.2018 (pro Olomouc – místní části Slavonín a
Nemilany), bude zveřejněno ve vývěskách a místním rozhlasem
- email odboru správy městských komunikací a MHD, oddělení městské
hromadné dopravy o vydání jízdních řádů s platností o 1.1. 2018
- informace – životní jubilea KMČ Slavonín v roce 2018
KMČ po seznámení a projednání bere informace na vědomí
3. Čj: SMOL/289800/2017/OMAJ/MR/Cih – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 92/5 ostatní plocha o výměře 79 m2 v k. ú.Slavonín,
obec Olomouc
část parc. č. 1118/9 ostatní plocha o výměře 51 m2 v k. ú.Slavonín,
obec Olomouc
část parc. č. 1347/6 ostatní plocha o výměře 19 m2 nebo 122 m2
v k. ú.Slavonín, obec Olomouc
Předmětný pozemek se nachází při ulici Ve Vrbinách a ulici Zolova.
KMČ po projednání n e s o u h l a s í s p r o d e j e m
parc. č. 92/5 ostatní plocha o výměře 79 m2 v k. ú.Slavonín,
obec Olomouc
část parc. č. 1118/9 ostatní plocha o výměře 51 m2 v k. ú.Slavonín,
obec Olomouc
část parc. č. 1347/6 ostatní plocha o výměře 19 m2 nebo 122 m2
v k. ú.Slavonín, obec Olomouc z důvodu omezení vstupu
k sousedním pozemkům, česla – odvodňovací příkop – Nemilanka,
značného omezení výhledu řidičů při sjíždění z dálnice od Brna
Hlasováno: ( /0 pro /11/ proti /0/ se zdrželo)
4. Č.j. 283934/217/OMAJ/MR/Bel, Č.j. SMOL/283936/2017/OMAJ/Bel
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových
řízení
Rozhodnutí Rady města Olomouce
nevyhovění žádosti o nájem části pozemku parc.č. 812/30
STAFOS – REAL, s.r.o Olomouc
KMČ bere na vědomí
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5. Č.j. 276447/217/OMAJ/MR/Bel
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových
řízení
Rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce – dne 19. 12. 2017
schválilo prodej části pozemku parc. č. 269 (dle GP parc.č. 269/1 ostatní
plocha ostatní plocha o výměře 368 m2 a parc. č. 270 zahrada, oba v k.ú.
Slavonín, obec Olomouc
KMČ bere na vědomí
6. Statutární město Olomouc – Žádost o vyjádření k dokumentaci pro vydání
společného povolení (DÚR+DSP) výstavby světelného zařízení přechodu
pro chodce “ na ulici Jižní, Topolová - přechod pro chodce, SSZ“
KMČ po seznámení a projednání s žádostí souhlasí
Hlasováno: ( /11 pro /0/ proti /0/ se zdrželo)
7. Technické služby města Olomouce, a.s. – TSMO/OÚ/2018
Orientační náklady na poptávané akce opravy komunikací – místní
část Olomouc – Slavonín 2018
8. Magistrát města Olomouce – OKR, oddělení koncepce veřejné
infrastruktury a dopravního inženýrství
„Autobusová zastávka Slavonín – křižovatka“
KMČ po seznámení a projednání souhlasí s investičním záměrem
zajištění možnosti umístění autobusové zastávky v daném území

Oznamujeme občanům, že svoz bioodpadu v
v roce 2018 se uskuteční v pondělí

dne 29 . ledna 2018
Požadavky KMČ

-

stávající:
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
opravit 2 kanalizační poklopy u křížení ulic Na Stráni a ul. Za Kostelem
nové:
zarovnat keře na ul Jižní u bytových domů č. 17 – 29
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a na ul. Klostermannova po celé délce ořezání a snížení keřů zasahujících
do komunikace
- ořezat, snížit, případně odstranit stromy na ul. k Lesíku zasahujících do
stožárů VO
- KMČ požaduje označení nově vzniklých ulic v lokalitě místní část
Slavonín. Jedná se o ulice: Macharova, sousedící s TJ Sokol Slavonín,
ul. Poláčkova s křížením ulice Machátova, R Smahela, Přečkova, Heinova
pod ul. Arbesova
- obnovit stávající orientační tabule ulic, doplnit u nově vzniklých ulic
orientační tabule
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 13. února 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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