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Zápis č. 31    
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 26. 11. 2013 
 
 
Přítomni:     Šimoníková, Dobrovský, Hausner, Kaláb, Kührová, Petřík, 
                     Mgr. Škarabela, Šebestík 
Omluvena:  Fišrová    
                                   
Hosté :    Ing. Kleiner,  ředitel Hřbitovy města Olomouce 
                a občan pan J. Škriba          
   
KMČ diskutovala na základě připomínek občanů problematiku              
místního hřbitova  a pan Ing. Kleiner byl požádám:                                                       
- o vykácení keřů kolem celého plotu na místním  hřbitově       
- KMČ požaduje postupné vydláždění chodníků u hlavních přístupových cest   
  k hrobům     
- a opravu stávající budovy na místním hřbitově     
Bylo odpovězeno, že v příštím roce bude požadovat finanční prostředky na 
oplocení pravé části hřbitova a na vykácení stávajících stromů. Podal vysvětlení, 
že poměrnou část finančních prostředků pohltí častý vývoz kontejnerů. Dále 
uvedl, že nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy.   
KM Č bere na vědomí.     
Pan J. Škriba učinil dotaz, zda se počítá s vybudováním kanalizace na ul. 
Konrádova. 
KM Č předá požadavek na odbor investic.    
Pan J. Šárník se dotazoval na detašovaném pracovišti na dobudování 
chybějícího chodníku na ul. Arbesova směrem do města na levé straně. 
Tento požadavek má již KMČ uplatněn na odboru investic MMOl  v 
„Plánu investic na realizaci staveb“ pod registračním číslem 1149/07.            

        
 MPO:     p. Skoupil                                                     
Požadavky na Policii ČR a MPO:     

• KMČ doporučuje občanům v případech rušení nočního klidu, aby volali 
Městkou policii nebo Policii ČR na linku č. 156      

• pomáhat při zajištění bezpečného přecházení dětí na přechodech v ranních 
hodinách 

• častěji umísťovat  radar z důvodu zvýšené průjezdnosti vozidel  ve směru 
z ul. Slavonínské na ul. Jižní před odbočkou na ul. Topolová 

zástupce Městské policie p. Skoupil reagoval s tím, že ve dnech od 2. 12. 
2013 – 6. 12. 2013 bude radar umístěn.    
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1. Jednání:              
pí Šimoníková  přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 5. jednacího 
řádu KMČ je komise v počtu 8  přítomných členů usnášeníschopná.     
Přednesený program byl bez připomínek přijat.  (8/ pro /0 proti/ 0 se zdrželo) 
2. Provedena kontrola zápisu č. 30 a bylo konstatováno, že k doplnění zápisu  
   nebyly predloženy 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 na Olomouckém  
    kraji, s odborem dopravy  MMOL, s oddělením životního prostředí,  
    s odborem koncepce a rozvoje MMOL,  TSMO, a.s. a s vedoucím odd. KMČ    
    a DP OVVI. 
   -  dne 5. 11. t.r. bylo jednáno s Mgr. Pěruškou na Olomouckém kraji ohledně  
      dopravní situace na ul. Jižní a ul. Zolova. 
KM Č požadovala:     

- snížení tonáže a rychlosti      
- řešení přechodů na ul. Jižní, ul. Zolova a ul. Schweitzerova zastávka 

MHD na ul. Jižní  
-   na odboru dopravy MMOl byly   projednány dlouhodobé požadavky na 
    zajištění  bezpečného přecházení občanů a dětí        
-   označení komunikace dopravními značkami na ul. Jižní, ul. Zolova a u TJ  
    Sokol Slavonín vyznačit přechod 
-  na ul. Zolova směrem ul. Kafkova označit přechody a komunikaci plnou čarou  
   z důvodu bezpečnosti         
-  zpevnění a celková úprava ul. Dykova, střední část       
  
- na odbor OKR – oddělení koncepce a rozvoje MMOl byla předána žádost   
 ve spolupráci s TJ SOKOL Slavonín na rekonstrukci a  doplnění hracích prvků  
na dětském hřišti. 
KM Č    s o u h l a s í    s podáním žádosti.                               
 
4. AGPOL, s. r. o. Olomouc  Pozvánka na 2. výrobní výbor dne 27. 11. 2013 
    v 8.00 hod budova NAMIRO 4. patro, Hynaisova ul. – Protipovodňová  
    opatření na Nemilance – zatrubnění ul. Zolova. 
   Účast : Šimoníková, Dobrovský          
   KM Č bere na vědomí.              
 

5. TSMO/2013 – plán prací na měsíc listopad 2013 a objednávka TSMO, a.s.  
    2013 na měsíc listopad – oprava propadu ve vozovce na ul. Zolova. 
    Harmonogram a plán prací  byl  umístěn ve vývěsních skříňkách.                                
    KM Č bere na vědomí.  
   
6. Č. j. SMOl/OPK/79/4237/Nan – Rozhodnutí  (oprava střechy – posuvné  
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  lešení), kterým se povoluje zvláštní užívání MK v ulici Jižní 131/95 – chodník  
   v době od 22.10. do 23. 10. 2013 firmě VERMOS s.r.o., Kroměříž. Rozsah  
   zvláštního užívání: délka 3 m, šířka 2 m, obsah 6 m2.           
   KM Č bere na vědomí        
7. Č. j. SMOl/OPK/79/4036/Nan – Rozhodnutí,  kterým se povoluje zvláštní   
   užívání silnice v ulici Jižní čp 124 – vozovka z důvodu opravy kanalizace  
   v době od 21.10. do 26. 10. 2013 firmě HORSTAV s.r.o., Olomouc. Rozsah  
   zvláštního užívání: vozovka: délka 20 m, šířka 2 m, obsah 40 m2   
8. Dle sdělení Magistrátu města Olomouce oznamujeme občanům, že bude  
    proveden svoz BIOODPADU dle harmonogramu dne 2. prosince 2013 a  
    16. prosince 2013.     
   
Požadavky KMČ :    
  
• vysázet okrasné stromy na ul. Jižní 1 až po ul. Arbesova a na ul. Kyselovská 

před domy č. 75 a 77       
• odstranit strom v toku „Nemilanka“ proti domu č. 21 v ul. Dykova         
• upravit a vyčistit meliorační příkopy na ul. Bryxova,  Jižní a  Kyselovská     
• vyčistit vpustě na ul. Dykova ve střední části        
• KMČ žádá o prořezání křovin v ul. Klostermannova  
• 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     
• KMČ požaduje pravidelné sečení celé parcely č. 298 v k. ú. Slavonín U 

„Kapličky“ a v ul. K Lesíku 
• KMČ na základě podnětu občanů žádá o vykácení 2 suchých stromů na ul. 

Hakenova před domem č. 18      
    
 
                             
Další jednání KMČ 23 se uskuteční ve středu  dne 11. prosince 2013 v 16.00  
hodin v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu 
KMČ veřejné. 
 
 
Zapsala: Šimoníková                                         Za KMČ: Bohuslava Šimoníková    
 
 


