Zápis č. 1
z jednání KMČ č.23 Olomouc-Slavonín ze dne 11.12. 2018
Přítomni:

Háger, Bačák, Beneš, Fišrová, Mgr.Hošková, Kührová,
Lošťáková, Schwarz, Šimoníková, Mgr.Škarabela
Nepřítomen: Mgr.Štrajt
Policie ČR:
Městská policie ČR:
Občané:

p.Hrbata
p. Štýbnar

pí. Macháčková, pí. Šindelková

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu
pí. Macháčková seznámila KMČ se záměrem MMOL vybudovat v území ul.
Schweitzerova, Jižní umístění Parkovacího domu P + R, plánovaný u konečné
tramvajové zastávky s kterým Spolek „Pro Slavonín“ nesouhlasí.
Její slova podpořila pí. Šindelková z důvodu zvýšené dopravy
p. Háger, předseda komise přivítal všechny přítomné a oznámil, že dle bodu 8
jednacího řádu KMČ je komise v počtu 10 přítomných členů
usnášení schopná
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 a chodnících v celé lokalitě
Slavonín
 prověřit neoprávněné plnění kontejnerů na tříděný odpad u cihelny
(Firma GARDEN-PARK)
1. Jednání:
2. Předseda KMČ p.Háger seznámil členy KMČ s programem schůze
- seznámil přítomné o jednání s vedoucí oddělení KMČ DP Danielou
Horňákovou
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- informace Technických služeb města Olomouce, svoz bio odpadu
v zimním období, Slavonín občané jsou informováni prostřednictvím
vývěsních skříňěk a místním rozhlasem
- životní jubilea KMČ Slavonín v roce 2019
- Mgr. Eva Kaněčková, ředitelka školy ZŠ a MŠ Olomouc – Nemilany,
pozvání na Vánoční setkání u stromečku v zahradě školy a
vánoční dílny v prostorách školy dne 13. 12. 2018 od 16:00 hodin
- pí. Šimoníková seznámila přítomné členy KMČ s rozpracovanými
investičními projekty KMČ
KMČ bere na vědomí
- Kateřina Bačová – ul. Božkova – Nemilany, dotaz na opravu a stav
ulice, cesta a chodníky
Seznámení s vyjádřením – p. Šulce pracovníka oddělení dopravy OSMK
MMOl, komise předala k dalšímu řešení příslušnému odboru MMOl
KMČ bere na vědomí
3. Č.j. SMOL/285192/2018/OZP/VH/Huc
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – „Machátova – rekonstrukce
vodovodu“
- s rozhodnutím jsou občané informováni prostřednictvím vývěsních
skříňěk a místním rozhlasem
5. Čj: SMOL/2688322018/OMAJ/MR/Bel – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 633/3 orná půda o výměře 144 m2 v k.ú.
Slavonín, obec Olomouc
Předmětný pozemek se nachází při ulici Durychova.
KMČ
s ou h l a s í
s prodejem
parc. č.633/ 3 orná půda o výměře 144 m2 v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc
Hlasováno: (5 /pro /4 proti /1 se zdrželo)
6. Čj: SMOL/273672/2018/OMAJ/MR/Jir – Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 812/94 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú.
Slavonín, obec Olomouc
parc. č. 812/95 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k.ú.
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Slavonín, obec Olomouc
Předmětný pozemek se nachází při ulici Topolová. Na pozemcích se
nachází dlážděné parkovací stání ve vlastnictví STAFOS - REAL, s.r.o
KMČ
n e s o u h l a s í s prodejem
parc. č. 812/94 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú.
Slavonín, obec Olomouc
parc. č. 812/95 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k.ú.
Slavonín, obec Olomouc, domníváme se, že jde o pochybení
v projektové dokumentaci, členové KMČ nemají dostatek informací
Hlasováno: ( /pro 0 /6 proti /4 se zdrželo)
Termíny schůzí v roce 2019

15.
12.
5.
9.

ledna 2019
února 2019
března 2019
dubna 2019

14. května
11. června
16. července
13. srpna

2019
2019
2019
2019

10. září
8. října
12. listopadu
10. prosince

2019
2019
2019
2019

Od 1.listopadu se každoročně zahajuje dle zákona výkon
zimní údržby komunikací. V období od 1.listopadu 2018 do
31. března 2019 nebude KMČ dostávat informace o přehledu
činností TSMO, a.s v jednotlivých měsících.
Komise městské části vyzývá spoluobčany k vzájemné
ohleduplnosti, aby v průběhu topné sezóny nespalovali
nevhodný odpad určený k likvidaci jiným způsobem
a nepřispívali tak ke znečištění ovzduší ve Slavoníně a jeho
okolí. Děkujeme.
Požadavky KMČ
stávající:
- na základě připomínek a požadavků občanů a uživatelů zahrádek
rozšířit veřejné osvětlení na účelovou komunikaci v ul. K Lesíku
z důvodu nové zástavby. Jedná se i o oblast, kde dochází i k trestné
činnosti na soukromém majetku ( 250 uživatelů místních zahrad)
stožáry budou osvětlovat komunikaci v majetku MMOL
- ořez zeleně, která zasahuje do vozovky a snížení jehličňanů v
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-

-

-

ul. Klostermannova
na připomínky občanů provést úklid plochy kolem budovy u bývalé
prodejny U.N.R.A
vzhledem k nárustu poškozování majetku občanů /sprejeři) KMČ
požaduje zapůjčení monitorovací kamery na ul. Jižní u zdravotního
střediska
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 Slavonín
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 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
nahradit vhodnou výsadbu zeleně u pomníku padlých na ul. Kyselovská
nové:
KMČ žádá DPMO o posunutí ranního odjezdu linky 28 za Slavonína, kdy
obyvatelé cestující na Horní Lán do škol, v současné době nestíhají
začátek vyučování začínající v 8:00 hod. Navrhujeme proto, aby odjezd
autobusu ze zastávky Jižní směrem k zastávce Kafkova byl posunut na
plus minus 7:25 hodin
kdy bude napojen semafor na ul. Jižní před odbočkou na ul. Topolová
Komise místní části Olomouc - Slavonín přeje našim spoluobčanům
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 15. ledna 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

Ivo Háger
předseda KMČ č.23
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