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Zápis č. 37      
 

 
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 20. 5. 2014   
 
 
Přítomni:     Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová,  
                    Šebestík, Mgr. Škarabela   
                                
Nepřítomen:  Petřík L.       
            
Hosté :           Podhorný – Lesy Olomouc,  SPO sl. Holková,  MPO  p. Benýšek  
  
Zástupce Lesů Olomouc byl seznámen s požadovanými záměry z jednání KMČ 
dne 28.2.2012 – viz Zápis KMČ č. 10 a se současným stavem místního Lesíku.  
Byla projednána celková úprava celé části, vykácení náletových dřevin, 
odstranění vybudovaných tratí pro cyklokros. p. Podhorný byl požádán o 
celkovou úpravu a zabudování odpočinkových prvků. Předběžně bylo 
dohodnuto, že další jednání proběhne v měsíci červenci t.r. Lesík neslouží pouze 
místním občanům, ale všem školám, školkám a mládeži z okolí.            
                       
           
   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      

• při zvyšujícím se nebezpečí nadále provádět kontrolu pro bezpečné 
přecházení dětí na přechodech v ranních hodinách na ul. Jižní       

• častěji provádět měření rychlosti na komunikaci II/570         
• umístit radar z důvodu zvýšené průjezdnosti vozidel ve směru z  ul. 

Slavonínské na ul. Jižní před odbočkou na ul. Topolová     
• zamezit parkování vozidel firmy M+M na ul. Zolova v křižovatce na p.č. 

92/5 (špatný výhled)  a na trávě včetně umístění poutačů zasahujících do 
komunikace  

• prošetřit povolení k záboru před domem č.45 na ul. Jižní   
• prověřit neoprávněné skládky na veřejném prostranství v ul. K Lesíku      
• odbor ŽP nahlásil KMČ opakované přemístění kontejnerů na tříděný 

odpad z ul. Na Stráni na ul. Pod Kostelem 
• upozornit občany na povinnost úklidu po pejscích a dodržování stanovené 

vyhlášky  MMOl  
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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. 36 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. pí Šimoníková informovala členy KMČ o průběhu jednání s odborem dopravy  
   MmOl, TSMO, s ŽP , Povodím Moravy, divizí Přerov, s komisí pro  občanské  
   záležitosti MmOl  a s vedoucím odd. KMČ a DP OVVI  Mgr.Puhačem.        
                      

• zakoupení radaru      
• posečení toku „Nemilanka“ a cesty od ul. Dykova a ul. Janíčkova 
• projednáno slavnostní setkání jubilantů seniorů v roce 2014    
• opravy a údržba komunikací v celé místní části   
• ořezy křovin, bude opětovně jednáno    
• umístění stojanu na kola       
• vytékání vody ze zahrádkářské kolonie na komunikaci a zamokřování 

přilehlých nemovitostí v ul. K Lesíku. Se zástupcem odboru dopravy a 
TSMO bylo projednáno a požadováno sjednání nápravy.      

         
4. Statutární město Olomouc –  primátor – Pozvánka na slavnostní vyhlášení 
    Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2013, které se uskuteční ve 
    čtvrtek 29. května 2014 v 19.00 hodin v Moravském divadle Olomouc.      
    KMČ   bere na vědomí          
  
5. Č. j. TSMO/125/2014/Hol TSMO – informace o službách zajišťovaných 
    TSMO a.s. v měsíci květnu.     
    KM Č  bere na vědomí               
   
6. Žádost pí Rolné z ul. Jižní  o vyčištění odpadového žlabu ústícího do kanálu, 
    který odvádí vodu z komunikace II. třídy.        
   KMČ bere na vědomí, žádost předá příslušnému odboru.                        
                         
7. TSMO, a.s. – Objednávka prací na měsíc červen 2014.          
    KM Č bere na vědomí          
         
8. SLAVNOSTNÍ   SETKÁNÍ  JUBILANTŮ  SENIORŮ  se bude konat ve  
    čtvrtek dne 19. června 2014 ve 14.00 hodin v místnostech  Klubu seniorů ul.   
    Kyselovská 74, dvorní trakt. Jubilantům budou pozvánky předány osobním  
    pozváním členy KMČ.         
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9. MmOl, odbor dopravy, oddělení MHD – informace o uzavírce v souvislosti  
    s opravami křižovatky ulic Tovární x Rolsberská x Lipenská x Hodolanská  
    v době od 11.5. – 25. 5. 2014. Důvodem uzavírky je realizace stavby  
   „Oprava silnice 1/35., Práce na opravě budou probíhat ve dvou etapách. 
     KM Č bere na vědomí.     
    
Požadavky KMČ:   
 

• v letošním roce vybudovat chodník a přechod na levé straně ul.   
Kyselovská a napojení na chodníky z ul. Jižní a z ul. Kyselovská – 
Zolova (ZŠ) – běží územní řízení, projektant pracuje na dokumentaci 
na vydání stavebního povolení           

• zajistit vyčištění melioračního příkopu na ul. Jižní – Bryxova        
• zabudovat propustek pod železniční tratí, aby nedocházelo k záplavě celé 

městké části Slavonín        
• ořezat keře na ul. Kyselovská č. l zasahující do chodníku k ul. Jižní  
• ořezat tuje v ul. Klostermannova po celé délce  plotu včetně snížení 
• ořezat keře ve svahu směrem ul. Kafkova  při vjezdu na dálnici směr 

Prostějov  
• odstranit části oplocení mezi parcelou č. 91 a 1118/9. které cca v šíři 1 m 

je posunuto mimo hranice pozemků (zasahuje do p.č. 1118/9) 
• odstranit nežádoucí popínavé rostliny, které vyrůstají z oplocení a zužují 

průchod kolem Nemilanky  
• ořezat, upravit túje na ul.Zolova p. č. 86, které svým vzrůstem přesahují 

oplocení a snižují výhled řidičům (pozemek patří ŘSD)    
• vysázet okrasné stromy na ul. Jižní 1 až po ul. Arbesova a na 

 ul.Kyselovská před domy č. 75 a 77    
• žádáme odbor ŽP MmOl o umístění odpadkových košů na psí exkrementy 

v celé místní části Slavonín   
• KMČ požaduje pravidelné sečení celé parcely č. 298 v k. ú. Slavonín  

kolem celé Kapličky na ul. Kyselovská, dále na ul. Jižní, ul. K Lesíku 
              
                        
Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý  dne 24. června   2014 v 17.00  
hodin v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu 
KMČ veřejné. 
 
 
 
Zapsala: Šimoníková                                     KMČ č.23: Bohuslava Šimoníková    
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