Zápis č. 40
z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 12. 6. 2018
Přítomni:
Občané:

Šimoníková, Boková, Dobrovský Fišrová, Hausner,
Mgr.Hošková, Kaláb, Kührová, Staňková, Šebestík,
Mgr.Škarabela, Mgr.Štrajt
spolek Pro Slavonín – pí Macháčková, Šindelková

Pí Šindelková vznesla na KMČ dotaz, zda je zpracován plán činností akcí na rok
2018 a co se dělá pro občany.
KMČ podporuje pořádání společenských, kulturních, sportovních akcí pro
občany Slavonína a okolí ve spolupráci se Základní školou, Mateřskou školou,
Lesní školkou Sluněnka, TJ Sokol Slavonín, s Klubem seniorů Slavonín a
s odborem vnějších vztahů a informací MMOl každý příslušný rok zpracovává
plán akcí na každý rok. Na jejich dotazy bylo odpovězeno.
Nejbližší akce:
21. 6. 2018 Slavnostní setkání seniorů – jubilantů
24. 6. 2018 Slavonínský dětský den od 14:00
SPORTARÉNA SLAVONÍN. Jižní 30 OLOMOUC – SLAVONÍN
Dětský den podporují
FK SLAVONÍN, HOSTINEC HŘIŠTĚ SLAVONÍN
KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTI OLOMOUC – SLAVONÍN
Policie ČR Olomouc:
Městská policie Olomouc:

p. Pekárek
p. Nevrla, Hogag

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:
 dořešit v ulici Na Stráni povolení k záboru zeleného pásu,
 (navezena hlína a štěrk) - pokračuje
 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
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 vzhledem k rozšiřování černých skládek provádět pravidelné
kontroly v celé místní části Slavonín včetně ul. Poláčkova a
Machátova
1. Jednání:
Provedena kontrola plnění zápisu č. 39 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy
Zápis č. 39 z jednání KMČ č.23 ze dne 15. 5. 2018 byl členy KMČ
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, odborem koncepce a
rozvoje MMOL, ŽP MMOl a s vedoucí oddělení KMČ a DP
- Fy MSEM, a.s. rekonstrukce el. sítě NN pro ČEZ Distribuci, a.s.
-

FK Slavonín, žádost o příspěvek na dětský den, který bude spolek pořádat
v neděli 24. června 2018 od 14:00 hodin
KMČ s ch v a l u j e příspěvek FK Slavonín na dětský den
24.6.2018 ve výši Kč -5.000,-

-

oprava mostu v ul. Komenského v rámci realizace protipovodňových
opatření bude opravován most přes řeku Moravu v ulici Komenského.
Stavební práce budou probíhat od dubna 2018 až do září 2019 a budou
rozděleny do několika etap a to za částečných nebo úplných uzavírek
přilehlých komunikací.
III. etapa: 21. 5. – 30. 6. 2018 linky č. 14, 15, 20, 21, 51

3. KMČ obdržela podnět email od manželů Škribových z ul. Konrádova na
neoprávněné umístění oplocení na části pozemku parc.č. 545/2
zahrada k.ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce.
MMOl Odbor majetkoprávní, oddělení majetkových řízení –
Žádost pana Jaroslava Škriby o prodej a nájem části pozemku par.č.
545/2 zahrada v k.ú. Slavonín a současně s projednáním
neoprávněného umístění oplocení.
KMČ po projednání považuje odstranění neoprávněného umístění
oplocení za žádoucí z hlediska platného Územního plánu Olomouc,
doporučuje zachovat průchod a propojení ulic Konrádova – Arbesova,
nesouhlasí
s pronájmem par.č. 545/2 o výměře cca 40 m2
(veřejné prostranství nelze pronajmout)
nesouhlasí
s prodejem parc .č. 545/2 o výměře 240 m2
Hlasováno: ( /12 pro /0 proti /0 se zdrželo)
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-

dopravní obslužnost OC Haná –Návrh JŘ linky č.28 s platností
od 1.9.2018 v rámci zkušebního provozu obsluhy Obchodního centra Haná
KMČ doporučuje, zda by nebylo možné rozšířit JŘ o volné dny
( So,Ne)

- VODIS Olomouc s.r.o – předsedkyně podala informace z jednání 12.5.2018
na odboru investic MMOl – ul. Machátova – rekonstrukce stávající trasy
vodovodu s plynovodem
KMČ bere na vědomí
- Dopravní podnik města Olomouce a.s. upozorňuje, že v sobotu dne
23. 6. 2018 bude omezen autobusový a tramvajový provoz
cca od16:30 hodin z důvodu konání běžeckého „olomouckého ½
maratónu“
KMČ bere na vědomí
4. SMOL/131379/2018/Os/PK/Vlc ROZHODNUTÍ, kterým se povoluje
společnosti ČEZ Distribuce v zastoupení MSEM, a.s. zvláštní užívání
místní komunikace Kyselovská, mezi ul. Hakenova a U Zahrádek, vlevo
směr k ul. Jižní, v obci Olomouc (chodník) – realizace stavby „Slavonín,
Kyselovská, Hakenova – oprava kNN“ výkopové práce. Doba zvláštního
užívání: 04.06.2018 – 29.06.2018. Komunikace bude uvedena do
původního stavu v termínu do: 29.06.2018
KMČ bere na vědomí
5. Č.j. SMOL/121845/2018/MR/Tom
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových
řízení
Rozhodnutí Rady města Olomouce – dne 15. 5. 2018
Rada města Olomouce schválila pacht části pozemku parc. č. 474/1
zahrada o výměře 467 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za účelem
užívání zahrádky
KMČ bere na vědomí
6. Čj: SMOL/112985/2018/OMAJ/MR/Sac – Žádost o sdělení stanoviska
k nabytí nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 948/9 ostatní plocha o výměře 5 550 m2 v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc
KMČ s o u h l a s í s nabytím p.č. 948/8 ostatní plocha o výměře
5 550m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc
Hlasováno: ( /12 pro /0/ proti /0/ se zdrželo)
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7. TSMO, a.s. – plán prací na měsíc červen 2018 zveřejněno ve vývěskách
KMČ bere na vědomí

Na základě podnětu občanů KMČ upozorňuje majitele psů na
volné pobíhání psů ve dvorním traktu budovy MMOl
ul.Kyselovská při návštěvě pošty, knihovny a detašovaného
pracoviště.
Požadavky KMČ

-

-

-

stávající:
KMČ žádá odbor investic o vybudování na základě opětovných
připomínek občanů řešení dopravní situace bezpečnějšího místa pro
přecházení na ul Zolova „U Kapličky“, na ul.Jižní a o úsek s křížením
ulic Topolová
KMČ požaduje vydláždění pod zabudovanými lavičkami na ul. NA Stráni
(nesnadné udržování, tráva přerůstá přes lavičky), zadáno odboru dopravy
SMK MMOl
nové:
obnovit vodorovné značení na ul. Jižní - Zolova
zajistit vyčištění a sečení břehů toku NEMILANKY v celé délce včetně
ul. Janíčkova a odstranění náletových dřevin
řešit umístění dopravní značky na odstavném stání před budovou MMOl
na ul.Kyselovská č. 74 (Pošta, Místní knihovna, detašované pracoviště) a
před domem č. 13 – 11 na ul.Jižní (zdravotní středisko – praktický lékař,
dětský lékař, zubní oddělení) i pro návštěvníky z okolí ve dnech
Pondělí – Pátek v době od 8:00 – 17:00 hodin, aby odstavné stání plnilo
funkci pro kterou bylo budováno

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 10. července 2018
v 17:00 hodin v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je
dle statutu KMČ veřejné, občané jsou zváni, aby zde podávali své podněty.
Zapsala: Šimoníková

Bohuslava Šimoníková
předsedkyně KMČ č.23 Olomouc –Slavonín
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