Zápis č. 36
z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 13. 2. 2018
Přítomni:

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

pí Macháčková
pí Hlavatá
pí Hlavatá upozornila na údajné neoprávněné kácení stromů a zakládání skládek
v celém areálu „Lesík“ a oznámila parkování vozidel přímo před „Lesíkem“
ul. Hakenova
KMČ bere oznámení na vědomí, k řešení pozve na příští jednání KMČ č.23
zástupce a.s. LESY Olomouc
Policie ČR Olomouc:
Městská policie Olomouc:

p. Metelka
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 Domov seniorů Slavonín, bude
dále jednáno s Policií ČR a Městskou policií ČR
 prověřit vozidla, která vozí hlínu a jiné, zda dodržují stanovenou
trasu
 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. 35 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy
Zápis č. 35 z jednání KMČ č.23 ze dne 9 .1. 2018 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, informace
s tradičního setkání předsedů KMČ s vedením města a magistrátu dne
31. 1edna. 2018:
v souvislosti ze změnou odměňování vyvstala potřeba úpravy změny ve
statutu a jednacím řádu KMČ
- Požadavky KMČ z prosince 2017 a ledna 2018
- informace o opravě sochy sv. Jana Nepomuckého, (socha podélně praskla)
v katastrálním území Slavonín ( u pevnůstky), i když nebyla v plánu oprav
památek na letošní rok, bude z důvodu havarijního stavu opravena
- požadavek na nahlášení plánovaných akcí (kulturních, sportovních,
společenských), které KMČ v letošním roce organizuje, s nabídkou
zveřejňování v naší městské části
- upozornění odboru životního prostředí, odd. péče ozeleň, že bude postupně
provádět prostřednictvím střediska zeleně TSMO a.s, odstraňování
nepovolených výsadeb zeleně na pozemcích ve vlastnictví statutárního
města Olomouce
- email odboru správy městských komunikací a MHD, oddělení městské
hromadné dopravy změny jízdních řádů MHD s platností k 1.3. 2018,
obyvatelé naší městské části budou informováni místním rozhlasem,
popis změn je podrobněji rozepsán na www.olomouc.eu/aktuální
informace/aktuality/22093
KMČ po seznámení a projednání bere informace na vědomí
3. Čj: SMOL/006692/2018/OMAJ/MR/Tom – Žádost o sdělení stanoviska
k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
část parc. č. 474/1 zahrada o výměře 467 m2 v k. ú.Slavonín,
obec Olomouc
Záměr žadatele:
Jedná se o oplocenou zahradu při ulici Brněnská za účelem
užívání zahrádky
KMČ po projednání
s o u h l a s í s pachtem
část parc. č. 474/1 zahrada o výměře 467 m2 v k. ú.Slavonín,
obec Olomouc
Hlasováno: ( /11 pro /0/ proti /0/ se zdrželo)
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4. Technické služby města Olomouce, a.s. – TSMO/OÚ/2018
Doměřené orientační náklady na poptávané akce opravy komunikací –
místní část Olomouc – Slavonín 2018
Název zakázky/ KMČ: 1) ul. Jižní chodník od č. 29 po č. 41,
KMČ: 5) ul. Jižní chodník od č. 43 po č. 65
předlažba stávající 40 na 40/ Slavonín
KMČ po projednání souhlasí
Hlasováno: ( /11 pro /0/ proti /0/ se zdrželo)
5. KMČ doručen podnět občanů prostřednictvím pí Mgr. Holáskové ve věci
znepříjemňujícího zápachu a projíždějících vozidel k uskladnění kalu ČOV
(čističky odpadních vod)
KMČ po seznámení a projednání podnět občanů podporuje, předá
k dalšímu řízení příslušným odborům MMOL
6. Č.j. SMOL/151721/2017/OS/Hyr Magistrát města Olomouce – Návrh na
pojmenování nové ulice:
- v katastrálním území Slavonín – postupnou výstavbou rodinných domů
vznikne nová ulice šikmo se napojující na ul. Durychova
KMČ bere na vědomí a navrhuje název nově vznikající ulice:
Babkova, Faitova, Řehákova
7. Č.j. SMOL/023385/2018/OS/PK/Vlc – Rozhodnutí, kterým se
povoluje zvláštní užívání MK v ulici Hakenova 8 v obci Olomouc
(vozovka, chodník) z důvodu demolice domu, v době od 31.1.2018. do
02.02. 2018, kontejner – průjezd v ul. Hakenova bude zachován.
Rozsah zvláštního užívání: 4m x 2,1 m = 8,4 m2
Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do 02.02.2018
KMČ bere na vědomí
8. Pro naše spoluobčany bude v roce 2018 komise místní části Slavonín
pořádat slavnostní setkání seniorů – jubilantů, slavnostní odpoledne s členy
a sólisty Moravského divadla v Olomouci, ve spolupráci s TJ Sokol
Slavonín, Základní a Mateřskou školou dětský den a rozsvícení vánočního
stromku
Termíny a místa konání budou upřesněny a včas občanům oznámeny
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Oznamujeme občanům, že svoz bioodpadu v
v roce 2018 se uskuteční v pondělí

dne 12. března 2018
-

-

-

-

Požadavky KMČ
stávající:
připomínáme realizaci opravy ul. Hraniční – II. část
opravit výtluky na ul. Durychova, Arbesova u ul. Brněnská a Hraniční
prodloužit a opravit chodník na Jižní, zastávce MHD Jižní, před spojnicí
na ul. Bryxova
opravit 2 kanalizační poklopy u křížení ulic Na Stráni a ul. Za Kostelem,
s odborem majetkoprávním probíhá prověřování vlastnictví propadlé
šachty
zarovnat keře na ul. Klostermannova po celé délce a snížení keřů
zasahujících do komunikace
ořezat, snížit, případně odstranit stromy na ul. k Lesíku zasahujících do
stožárů VO
ostříhat a upravit tuje podél komunikace na ul. Zolova směrem od
ul. Kafkova
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 názvy u nově vzniklých
ulic
nové:
opravit poklop na ul. Kyselovská před veřejnou studnou a naproti domu
č.43 – 45
požadujeme označení dopravní značkou zákaz vjezdu vozidel na 3,5 t
ul. Za Kostelem směrem na ul. Na Stráni
upozorňujeme na poškozenou skříňku VO na parkovišti – křižovatka před
ZŠ Zolova 1
připomínáme označení dopravní značkou „obytná zóna“ na ul. Topolová
a ul.Durychova
KMČ požaduje řešit situaci v ul. Ve Vrbinách z důvodu silného zápachu
šířícího se několik dnů a znečištění účelové komunikace

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 13. března 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

4

5

