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Zápis č. 37       
 

 

 z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 13. 3. 2018                  

                              
 Přítomni:        Šimoníková, Boková, Dobrovský Fišrová, Hausner,   

                         Mgr. Hošková, Kaláb, Kührová, Šebestík, Staňková,  

                         Mgr.Škarabela, Mgr.Štrajt                    

             

 

Policie ČR Olomouc:                 pí  Jaklová                                                                                           

Městská policie Olomouc:         p.  Křebský     

                                                                                                                       

  pí Šimoníková  přivítala všechny přítomné a oznámila,  že dle bodu 8        

  jednacího řádu KMČ je komise v počtu 12 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, Městskou policií ČR a Dopravním 

inspektorátem   

 prověřit vozidla, která vozí hlínu a jiné, zda dodržují stanovenou 

trasu v lokalitě Slavonín     

 prověřit projíždějící vozidla ul. K Lesíku         

 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. 36  a  konstatováno, že k doplnění      

     nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy   

          Zápis č. 36 z jednání KMČ č.23 ze dne 13.2. 2018 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, majetkovým odborem, TSMO a.s. a s vedoucí  

          oddělení  KMČ a DP          
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    -     email vedoucí odd. KMČ, DP  OVVI Bc. Daniely Horňákové,   

    -     požadavky KMČ únor, OSMK, VO, požadavek byl odeslán TSMO a.s.            

    -     nahlášení plánovaných akcí (kulturních, sportovních,  společenských),  

          které KMČ v letošním roce organizuje             

    -    informace ke stavební akci „Heyrovského – Arbesova, komunikace“  

    -    investice do přechodů Jižní ulice a ulice Schweitzerova – Jižní   

         KMČ po seznámení a projednání  bere informace na vědomí      

 

 

    3.  Čj: SMOL/279283/2017/OMAJ/MR/Bel  – Žádost o sdělení stanoviska            

          ke směně a nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města        

         Olomouce      

          Nemovitá věc:     
          parc. č. 170/10 orná půda, částí pozemků parc. č. 170/9 orná půda  o  

          výměře 3485 m
2 
,   parc. č. 170/8 orná půda  o výměře 264 m

2 
,  vše v k.ú.    

          Povel, obec Olomouc, část pozemku parc. č. 798/5 orná půda o výměře  

          359  m
2 
  v k. ú.Slavonín,  obec  Olomouc     

          Záměr žadatele: 

          Předmětné pozemky se nachází v blízkosti lokality Povel.   

    

 

           KMČ po projednání      n  e  s  o u  h  l  a  s  í     se směnou a nájmem,   

          požaduje  zachování účelové komunikace směrem k rybníku  

          (HAMRIS – klidová zóna),   která je navštěvována a využívána 

           i občany  z blízkého okolí                 

           Hlasováno: ( /12 pro /0/ proti /0/ se zdrželo)        

                 

                

    4.  Čj: SMOL/028947/2018/OMAJ/MR/Ind – Žádost o sdělení stanoviska             

          k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města        

         Olomouce                  

          Nemovitá věc:     
           Pozemek  parc. č. 310/3 zahrada o výměře 42 m

2 
 v k. ú.Slavonín,      

           obec  Olomouc  

           Záměr žadatele: 

           Jedná se o předzahrádku k domu č.p. 258, který je součástí pozemku  

           parc. č. 310/4 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavonín, obec Olomouc   

  

 

           KMČ po projednání        s o u h l a s í     s       pachtem            

           pozemku parc. č. 310/3  zahrada o výměře 42 m
2 
 v k. ú.Slavonín,      

           obec  Olomouc 

           Hlasováno: ( /12 pro /0/ proti /0/ se zdrželo)   
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     5.  Čj: SMOL/041702/2018/OMAJ/MR/Bel – Žádost o sdělení stanoviska             

          k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města        

         Olomouce                    

          Nemovitá věc:     
           parc. č. 812/30 orná půda o výměře 6 m

2 
 v k. ú.Slavonín, obec Olomouc     

           Záměr žadatele: 

           Předmětný pozemek se nachází při ulici Topolová. Společnost ČEZ  

           Distribuce, a.s. žádá o prodej předmětné části pozemku parc.č. 812/30  

           orná půda o výměře 6 m
2 
 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc za účelem  

           vybudování trafostanice.  

 

           KMČ po projednání     n e  s o u h l a s í     s       prodejem           

           parc. č. 812/30  orná půda o výměře 6 m
2 
 v k. ú.Slavonín,       

           obec  Olomouc 

           Hlasováno: ( /5 pro /0/ proti / 7/ se zdrželo)         

 

 

6. Oznamujeme občanům v souvislosti s velikonočními svátky 

    upozornění Technických služeb města Olomouce, že dne 

 

- 30.3. 2018  bude svoz odpadů probíhat dle platného harmonogramu    

- 2. 4. 2018   (tj. velikonoční pondělí)   n e b u d e   prováděn 

pravidelný svoz odpadů. Celý týden bude  s v o z   posunut o 1 den   

až do soboty (tj. od úterý 3.4. 2018 do soboty)   

Sběrové dvory v Olomouci budou   uzavřeny:   

- 30.3.  2018                  (velikonoční svátky) 

- 1. 5. 2018 a 8.5. 2018  ( při příležitosti květinových svátků)   

 

Sběrová sobota – Jaro 2018    

 se koná v sobotu dne 21. dubna 2018   

 

-    stanoviště  ulice Zolova  (u bývalého obchodu U.N.R.A)  

-    stanoviště  roh ulic Hakenova a  Kyselovská (cihelna) 

 

Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v sobotu od 8:00 hodin 

a ještě tentýž den, po 13:00 hodině budou odvezeny.    
      

 

         Požadavky KMČ  

stávající:           
- realizace opravy účelové komunikace  ul. Hraniční – II. část, upřesnění  

     termínu      
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- opravit výtluky na ul. Durychova, Arbesova u ul. Brněnská a Hraniční       

- 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 a Řehákova      

- obnovit stávající orientační tabule ulic, doplnit názvy u nově vzniklých 

ulic    

     -    KMČ požadujeme označení dopravní značkou zákaz vjezdu vozidel nad  

          3,5 t  v ul. Za Kostelem směrem na ul. Na Stráni                

- připomínáme označení dopravní značkou „obytná zóna“ na ulici   

     Durychova      

     nové:   

- opravit účelovou komunikaci ul.K Lesíku, která je ve velmi špatném 

stavu      

         

 

Komise městské části Slavonín přeje všem občanům i návštěvníkům naší  

různorodé městské části příjemné prožití velikonočních svátků a dalších 

jarních dnů.   

 

 

    Další řádné jednání KMČ 23  se uskuteční v úterý dne 10. dubna 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                           

                                    

 
            

 

 

    


