Zápis č. 44
z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 9. 10. 2018
Přítomni:

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

p. Pravda, Spolek Pro Slavonín z.s., pí Macháčková,
pí E.Pastrnková

Policie ČR Olomouc
Městská policie Olomouc

p. Pekárek
p. Štýbnar

pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a oznámila, že dle bodu 8
jednacího řádu KMČ je komise v počtu 9 přítomných členů
usnášení schopná
p.Pravda se dostavil na komisi, zajímal se o průběh jednání a vznesl dotaz, čím
se komise zabývá a jak řeší požadavky:
- hovořil k nárustu dopravy, místní část Slavonín, že se rozrůstá a současně
konstatoval, že s výstavbou „Parkovacího domu“ dojde ke zvýšení
dopravy
pí Macháčková, rovněž hovořila k výstavbě „Parkovacího domu“, konstatovala
ohrožení Slavonína dopravou a vyzvala komisi k zamítnutí uvažovaného záměru
KMČ doporučení nepodpořila
pí Pastrnková hovořila k rušení nočního klidu akcemi v areálu TJ Sokol
Slavonín
Předsedkyně komise místní části podala k dotazům vysvětlení, další informace
co KMČ průběžně zajišťuje. Současně uvedla, že předsedu KMČ jmenuje Rada
města Olomouce, komise se řídí a dodržuje Statut a Jednací řád KMČ:
- převedení silnice II/570 na ul. Jižní – Zolova na místní komunikaci
- spolupráce s odborem koncepce a rozvoje, majetkoprávním odborem,
odborem vnějších vztahů a informací, životního prostředí, správy
městských komunikací a MHD MMOL, TS a.s.OL,
- šíření zápachu v lokalitě Slavonín
- hovořila ke konečné verzi projektu Arbesova část A a B zařazenou do
plánu investic na rok 2019
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- rozšíření parkovacích míst na ul. Topolová, přechod na ul Schweitzerova,
úprava plochy u rybníka „Hamrys“
- přípravě obecně závazné vyhlášky na prodloužení nočního klidu kvůli
plánovaným akcím v roce 2019, případný návrh a požadavek KMČ,
předložené návrhy budou předloženy k projednání zastupitelstvu města
Požadavky na MPO a Policii ČR
 sledovat neoprávněnou skládku u bývalého nákupního střediska
U.N.R.A
 vzhledem k rozšiřování černých skládek prověřit rozrůstající se černé
skládky podél toku „Nemilanka“
 sledovat stání na zelených plochách v celé lokalitě Slavonín
1. Jednání:
Provedena kontrola plnění zápisu č. 43 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy
Zápis č. 43 z jednání KMČ č.23 ze dne 11. 9. 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 MMOL, odborem
investic, s majetkovým odborem MMOL, TSMO a.s.,ŽP MMOl a s
vedoucí oddělení KMČ a DP
- email – STÍŽNOST NA NÁJEMCE POZEMKU A POŠKOZENÍ
MAJETKU
Předsedkyně KMČ jednala s náměstkem primátora Mgr.F.Žáčkem
a na odboru ŽP MMOl k sjednání nápravy
- DS GEO projekt – pozvání k jednání dne 09. 10. 2018 ARBESOVA,
na jednání byla představena konečná verze stavby
- OVVI - email Horňáková Daniela:
- OZV o nočním klidu na rok 2019, případné požadavky na prodloužení
nočního klidu kvůli plánovaným akcím v roce 2019
KMČ neplánuje v roce 2019 akce po 22:00 hod
- nahlásit požadavky na čerpání finančních prostředků KMČ
do 31.10.2018 - Šimoníková, předsedkyně
- SBĚROVÉ SOBOTY 2019 – SLAVONÍN – 11. května 2019
Harmonogram – občané budou informování prostřednictvím
vývěsních skříněk a místním rozhlasem
- Pozvání na společenské setkání předsedů KMČ s vedením města
11.10.2018
- email – p. Halinár TSMO a.s. – rozkopávky – upozornění na nedostatky
při předávání realizaci stavby – pokládka kNN ul.Kyselovská, Hakenova
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- Koncert k oslavám 100. výročí republiky české, který proběhne v pátek
26. října 2018
- Pietní akt k 28. 10. 2018
Položení květin ve čtvrtek dne 25. října 2018 v 16:00 hodin
ZŠ Zolova 1 a
Pomník na ul Kyselovská
3. Č. j. SMOL/219873/OKR/KVIDI/Dol
Obor koncepce a rozvoje – Částečná uzavírka sil. II/570
ul. Slavonínská ve dnech 14. 10.–18. 10. 2018
KMČ bere na vědomí
4. Čj: SMOL/197818/2018/OMAJ/MR/Sac – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji, případně nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního
města Olomouce
Nemovitá věc:
Část pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k.ú.
Slavonín, obec Olomouc
Předmětný pozemek se nachází v blízkosti ulice Na Stráni u
slavonínského hřbitova. Jedná se travnatou plochu navazující na
komunikaci.
KMČ
nes ou h l a s í
s prodejem
parc. č. 1221/ 1 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k.ú. Slavonín,
obec Olomouc, je v rozporu s územním plánem, jde o veřejně
přístupnou zelenou plochu, KMČ považuje prodej, případný nájem
za nevhodný
Hlasováno: (9 /pro /0 proti /0 se zdrželo)

5. Čj: SMOL/198092/2018/OMAJ/MR/Sac – Žádost o sdělení stanoviska
k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního
města Olomouce
Nemovitá věc:
Část pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k.ú.
Slavonín, obec Olomouc
Předmětný pozemek se nachází v blízkosti ulice Na Stráni u
slavonínského hřbitova. Jedná se travnatou plochu navazující na
komunikaci.
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KMČ
ne s ou h l a s í
s nájmem
parc. č. 1221/ 1 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k.ú.Slavonín,
obec Olomouc, je v rozporu s územním plánem, jde o veřejně
přístupnou zelenou plochu, KMČ považuje nájem za nevhodný, velké
parkoviště je u hřbitova
Hlasováno: (9/ pro /0 proti /0 se zdrželo)
6. Čj: SMOL/228010/2018/OMAJ/MR/Sac – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 887/158 ostatní plocha o výměře 145 m2 v k.ú. Slavonín,
obec Olomouc
Předmětný pozemek se nachází v blízkosti ulice Na Stráni u pevnůstky
ve Slavoníně. Pozemek je neudržovaný.
KMČ s o u h l a s í s prodejem
parc. č. 1221/1 ostatní plocha o výměře 145 m2 v k.ú. Slavonín,
obec Olomouc
Hlasováno: (9/ pro /0 proti /0 se zdrželo)
7. Č.j: SMOL/154724/2018/OZP/PZ/Jir Dohoda o povolení zvláštního
užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce– společnosti WALTR
Přáslavice v ul. Pod lipami 17, pozemek č. parc. 447/29 ostatní plocha o
výměře 3 486 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc od 14. 6. 2018 do
23.6.2018, účel užívání – havárie vodovodního řadu.
Pro účely zpoplatnění za užívání veřejného prostranství je určena
plocha 12 m2.
KMČ bere na vědomí
8. Č.j: SMOL/159940/2018/OZP/PZ/Sta Dohoda o povolení zvláštního
užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce– společnosti
Tělovýchovná jednota Sokol Slavonín, žadatel je oprávněn užívat tyto
plochy: ul. Macharova, pozemek č. parc. 1154/29 ostatní plocha o
výměře 1224 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc od 24. 6. 2018 do
24.6.2018, účel užívání – kulturní, sportovní akce – parkování vozidel
Pro účely zpoplatnění za užívání veřejného prostranství je určena
plocha 100 m2.
KMČ bere na vědomí
9. TSMO a.s. – přehled činností v měsíci říjnu 2018
občané jsou informování prostřednictvím vývěsních skříněk
KMČ bere na vědomí
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Požadavky KMČ
stávající:
na základě připomínek a požadavků občanů a uživatelů zahrádek
prodloužit veřejné osvětlení na účelovou komunikaci v ul. K Lesíku,
stožáry budou osvětlovat komunikaci v majetku MMOL
ořez zeleně, která zasahuje do vozovky a snížení jehličňanů v
ul. Klostermannova a posečení trávy před domem č.87 na ul. Jižní
na připomínky občanů provést úklid plochy kolem budovy u bývalé
prodejny U.N.R.A a odplevelit chodník před plakátovací plochou
k bývalé prodejně U.N.R.A na ul. Kyselovská
odplevelit prostor čekárny a okolí zastávky MHD na ul. Jižní – křižovatka
směrem do města
nové:
vzhledem k nárustu poškozování majetku občanů /sprejeři) KMČ
požaduje zapůjčení monitorovací kamery na ul. Jižní – zdravotní středisko
opravit VO na ul. Jižní před domem č. 42 – 46
ořezat zeleň (tuje) u příkopu směrem na ul. Zolova
opravit účelovou komunikaci, uvést do původního stavu na ul. K Lesíku,
jedná se o dlouhodobý požadavek Komise místní části
ořez a úpravu jehličňanů zasahujících nad pergolou ve dvorním traktu
v ul. Kyselovská č.74
vyřešit parkování na ul. Zolova u Pohostinství „Pod Lipami“
ořezat, případně odstranit náletové keře na ul. Bryxova podél
melioračního příkopu ul.Bryxova
opravit WC na ul. Kyselovská č.74 (budova MMOL)
opravit propadlou dlažbu na ul. Jižní před domem č.101
doplnit koše na komunální odpad o 3 ks u rybníka „Hamrys“ , stávající
jsou nedostatečné a odpadky se hromadí, zajistit úklid a odvoz odpadků

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