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Zápis č. 29    
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 24. 9. 2013 

 
Přítomni:  Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Petřík, 

                  Mgr. Škarabela, Šebestík   

                                      

Omluvena:   SP sl. Holková                                     

Hosté :         MPO p. Benýšek,  pí Žůrková, pí Kapplová     

                                            

Požadavky na Policii ČR a MPO:  

 

 provádět častější kontroly na ul. Jižní, ul. Zolova, Dykova,  dodržování 

rychlosti a bezpečného přecházení.  

 občas zajíždět na ul. Durychova a ul. K Lesíku až k motokrosu a provést 

kontrolu   

 zástupce SP doporučil občanům vysledovat majitele motorky a v případě 

opakované překročení rychlosti a rušení nočního klidu nahlásit na linku 

156 nebo 158 

 zkontrolovat nepořádek u cihelny v okolí kontejnerů  

        

     Pí Kapplová se dostavila za občany na ul. Janíčkova a uvedla:   

a) – zúžení průjezdnosti do ul. Janíčkova stavbou na parc.č.1326/1      

       (komunikace) a na parc. č. 1320/2 (stavba)   

       Občané z ul. Janíčkova mají dojem, že na stavbu nebylo vydáno stavební  

       povolení a tím by nedošlo ke zúžení vozovky. 

b) - upozornila na nepořádek u kontejnerů U cihelny s tím, že se začíná  

        tvořit černá skládka  

KMČ bere podněty obyvatel ul. Janíčkova na vědomí a doporučí řešení 

příslušným odborům MMOL.   

        

   1. Jednání:            

pí Šimoníková  přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 5. jednacího 

řádu KMČ je komise v počtu 9  přítomných členů usnášeníschopná.     

Přednesený program byl bez připomínek přijat.  (9/ pro /0 proti/ 0 se zdrželo) 

2. Provedena kontrola zápisu č. 28 a bylo konstatováno, že k doplnění zápisu 

nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy. Současně proběhla 

kontrola předchozích usnesení a bylo shledáno, že dochází postupně k plnění.    

3. Členové komise byli pí Šimoníkovou seznámeni o jednání s odborem 

dopravy,  TSMO, a.s., a s vedoucím odd. KMČ a DP OVVI  

- stav veřejné zeleně 

- výstavba DPS ul. Jižní u Sokolovny, vedení města vybralo investora i  
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  provozovatele budoucího sociálního zařízení. Bude jím společnost Domov  

  seniorů Modřice. Domov by měl začít fungovat v roce 2015 

- KMČ byla doručena žádost pí Žůrkové z ul. Topolová na řešení neutěšené  

dopravní situace na ul. Jižní. S pí Žůrkovou byly její podněty a připomínky 

projednány a vysvětleny s tím, že jsou nárokovány v investičních a 

neinvestičních akcích každoročně. 

KMČ po projednání  bere na vědomí podněty pí Žůrkové a žádost předá na  

odbor dopravy MMOL s doporučením na řešení.              

    

4. Dopravní projektování Olomouc – Pozvánka na pracovní jednání dne 3. 9. 

2013 na odboru investic MMOl v budově Namiro, Palackého 14 Olomouc -   

STAVBA: ZOLOVA – KYSELOVSKÁ – CHODNÍK. pí Šimoníková 

informovala o průběhu  jednání ke konečnému návrhu stavby v rámci 

zpracování projektové dokumentace. Jedná se o komunikaci pro pěší v oblasti 

křižovatky Zolova, Jižní, Kyselovská, Pod Kostelem, od nového přechodu před 

ZŠ na silnici II/570 do ulice Kyselovská.       

KMČ bere na vědomí a souhlasí s návrhem stavby                  

      

5. Č.j. SMOL/OD/109/930/2013/St, SMOL/135361/2013/Od/OK/Stu  odbor 

dopravy, oddělení oprav komunikací, Olomouc -  

„INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO LOKALITU VÝSTAVBY RD 

– OLOMOUC – SLAVONÍN“ parc. Č. 812/30, 812/32, k. ú. Slavonín obec 

Olomouc, projednání ohledně koordinace dopravní obslužnosti lokality a 

návaznosti na akci „3 bytové domy včetně infrastruktury Olomouc – Slavonín 

parc. č. 812/33 a 812/30.  

KMČ po seznámení a opakovaných protestech a připomínek občanů           

n e s o u h l a s í   s plánovanou a  zamýšlenou dopravní obslužností  

v návaznosti  na akci 3 BD v uvedené lokalitě z důvodu přetížení 

komunikace II/570 na ul. Jižní. KMČ bude jednat s odborem dopravy 

Olomouckého kraje.         

Hlasováno: ( 6 pro /0 proti /3 se zdrželo )
    

         

 
6. email – Mgr. Puhač – OVVI – pozvání na Dny evropského dědictví 

v Olomouci k návštěvám památek ve dnech  5. -  8. září 2013. Materiál byl 

vyvěšen ve vývěsních skříňkách. 

KMČ bere na vědomí.    
    

  
      

7. KMČ bere na vědomí následující rozhodnutí stavebního odboru Magistrátu 

města Olomouce: 

SMOL/OPK79/3554/2013/Nan, v ul. Na Stráni x Pod Kostelem  – prodloužení 

kanalizačního a vodovodního řadu v době od 21. 8. 2013  do 30. 8. 2013, 

SMOL/OPK79/3317/2013/Nan,  - v ul. Na Stráni x Pod Kostelem – pokračování 



 3 

prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu v době  od 9. 9. 2013 do 13. 9. 

2013..                               

     

8. TSMO/2013 – plán prací na měsíc září 2013- Harmonogram a plán prací byl    

umístěn ve vývěsních skříňkách.                                

 KMČ bere na vědomí. 

 

9. MMOL – OVVV č. OB02186/13/OVVVI-KMČ – přeložení NR MR 100V 

v Olomouci Slavoníně U Cihelny.                                              

 KMČ bere na  vědomí.        
                                                                                                                                                                                                                                               

Požadavky KMČ :    

 opravit uvolněnou dlažbu na ul. Kyselovská  po uložení elektrického vedení 

do země   

 požadavek na označení nové ulice „Ve Vrbinách“ novou uliční tabulkou   

 odplevelit chodníky v celé části Slavonína     

 vysázet okrasné stromy na ul. Jižní 1 až po ul. Arbesova a na ul. Kyselovská 

před domy č. 75 a 77       

 odstranit suché stromy po celé délce na svahu ul. Na Stráni směrem ke 

hřbitovu 

 odstranit strom v toku „Nemilanka“ proti domu č. 21 v ul. Dykova         

 upravit a vyčistit meliorační příkopy na ul. Bryxova,  Jižní a  Kyselovská     

 při odvozu odpadů je zanecháván nepořádek mimo nádoby, který je třeba 

uklidit ( U. N. R. A., cihelna )     

 vyčistit na ul. Hakenova při vyústění na ul. Kyselovská ocelové koryto na 

odvod dešťové vody 

 vyčistit vpustě na ul. Dykova ve střední části        

 zajistit odvoz stavebního materiálu - kanalizační a betonové roury a hromady 

hlíny, vyčistit pozemek od navezené hlíny, která je mimo jiné obrostlá 

náletovými plevelnatými rostlinami na zastávce MHD ul. Kyselovská  

směrem do města, číslo parcely 255 a  269              

 na žádost občanů KMČ požaduje umístění prodejního automatu 

jízdenek MHD v prostorách zastávky MHD Slavonín křižovatka směrem 

do města 

 KMČ žádá o prořezání křovin v ul. Klostermannova po celé délce, dále 

v prostoru před domy č. 19 – 21 ořezat jehličňany na ul. Jižní    

 KMČ žádá o vyčištění od plevele zasahujícího do cesty u spojnice z ul. 

Kyselovské na ul. Jižní 

 ořezat keře podél chodníku na ul. Jižní směrem do města souvisejících 

s domem č.1 na ul. Kyselovská  

 KMČ upozorňuje na špatný stav umístěných nebezpečných lávek přes  

„Nemilanku“ od ul. Dykova až k železničnímu přejezdu ul. Janíčkova  
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 opravit propadlou vozovku na ul. Kafkova a na ul. Zolova U Kapličky  

 KMČ požaduje pravidelné sečení U „Kapličky“ a mezi domem č. 15  na ul. 

Kyselovská    

Člen KMČ p. Šebestík vznesl požadavek na označení ul. Janíčkova dopravní 

značkou „Průjezd zakázán“.  

 

                             

Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 29. října 2013 v 17.00  

hodin v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu 

KMČ veřejné. 

 

 

Zapsala: Šimoníková                                         Za KMČ: Bohuslava Šimoníková    
 


