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Zápis č. 26     
 

 

 z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 4.4.2017                        
    

Přítomni:       Šimoníková, Boková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb,  

                        Kührová, Staňková, Šebestík, Mgr.Škarabela, Mgr.Štrajt          

                               

Nepřítomen:  Mgr.Hošková                        

 

Policie ČR:     pí Jaklová                                                                     

                    

  pí Šimoníková  přivítala všechny přítomné a oznámila,  že dle bodu 8    

  jednacího řádu KMČ je komise v počtu 11 přítomných členů        

  usnášení schopná                          
                                                          

Požadavky na MPO a Policii ČR:   

 provádět kontroly projíždějících kamionů a vozidel vozící hlínu a štěrk na 

ul. Jižní, ul. Zolova a ul. Kyselovská     

 na připomínky občanů provádět kontroly stojících vozidel na zeleném   

pásu v místní části Slavonín  

 provést kontrolu začínajících skládek podél toku „NEMILANKA“      

 provádět  kontroly a dohled měření rychlosti převážně na ul. Jižní 

     a ul. Zolova a preventivní prohlídky i v ul. „Ve Vrbinách“  

     a ul. Janíčkova „Průjezd zakázán“  

                                                                                             

1. Jednání:     

     Provedena kontrola plnění zápisu č. 25  a  konstatováno, že k doplnění      

     nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy   

          Zápis č. 25 z jednání KMČ č.23 ze dne 7.3.2017 byl členy KMČ 

          jednohlasně schválen        

                          

2. Předsedkyně KMČ pí Šimoníková seznámila členy KMČ o průběhu 

jednání do dnešní schůze:  

s odborem správy městských komunikací a MHD oddělení majetkové 

správy komunikací  MMOl, OKR,  majetkovým odborem MMOl, TSMO  

a.s. Olomouc, Správou domovního fondu Olomouc a s vedoucí oddělení    

KMČ a DP    

   

              -    email vedoucí odd. KMČ, DP  OVVI Bc. Daniely Horňákové,  

               -    Požadavky KMČ na OKR - únor 2017  
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               -    Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny  

                    Dne:   03.05.2017          od 07:30       do    15:30 

                    Jedná se o ul. Arbesova a ul. Machátova       

                    Občané budou informováni oznámením ve vývěsních skříňkách, 

                    místním rozhlasem  

                    Veškeré informace budou 15 dní před plánovaným přerušením  

                    dodávek k dispozici na internetových stránkách  

                     www.cezdistribude.cz        

               -    oprava veřejně přístupné účelové komunikace v ul. Hraniční       

- Pozvání na jednání, které se konalo dne 3.4.2017 na MMOL  

„Oprava komunikace v ulici Požárníků“  

    

- TSMO. a.s. Olomouc: Orientační náklady na poptávané akce 

opravy komunikací – místní část Olomouc – Slavonín 2017  

1/ Lokalita pod Kostelem 8 – 10 oprava povrchu živice 

2/ Lokalita ul. Jižní oprava živice u BUS Slavonín – Křižovatka,    

    chodník + nástupní plocha     

3/ Lokalita ul. Ve Vrbinách, oprava příkopu – odvodnění  

    komunikace  

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 314 007,10 Kč   

KMČ souhlasí a schvaluje      

                 

- informace – oprava TT 1. máje od pátku 7.4.2017 bude za úplné  

     uzavírky prováděna oprava pozemní komunikace a to včetně    

     tramvajové tratě. Předpokládaná doba stavebních prací na ul. 1.  

     máje je cca 7 měsíců.  

     Veškeré informace včetně všech výlukových jízdních řádů 

     budou zveřejněny rovněž na stránkách dopravce www.dpmo.cz          
- informace ze Zastupitelstva města Olomouce, navržené názvy 

nových tramvajových zastávek, které vzniknou během druhé a třetí 

etapy výstavby tramvajové trati na Nové Sady a do Slavonína 

     budou v budoucnosti zastavovat na zastávkách   

    Zikova             Rožňavská             U Kapličky             Jižní       

     V plánované III. etapě by měly tramvaje cestující zavézt až do      

     Slavonína, kde bude trať zakončena točnou.  

      

- Sběrová sobota JARO + PODZIM 2017 proběhla ve Slavoníně   

                      dne 8. dubna 2017   

     Kontejnery byly přistaveny u bývalé prodejny U.N.R.A na ul. Pod  

     Kostelem směrem na ul. Na Stráni  

                    KMČ  bere  informace  na vědomí    

       

 

http://www.cezdistribude.cz/
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     3.  TSMO a.s. Olomouc -  přehled základních činností v měsíci dubnu 2017           

           KMČ bere na vědomí     

   

 

    Požadavky KMČ      

stávající:   

- na základě připomínek občanů KMČ požaduje umístění zákazové   

dopravní značky omezení tonáže nad 3,5 t  na komunikaci II/570 

     ul.Jižní – Zolova v obou směrech      

- KMČ požaduje odbor ŽP o přemístění sběrných nádob  

     v ul.Klostermannova  na vhodnější místo   

- KMČ požaduje odbor správy městských komunikací a MHD o posunutí  

     a doplnění bočních stěn na přístřešku zastávky MHD směrem do města na   

     ul.Kyselovská    

 

     nové:   

- KMČ požaduje OKR o zpracování studie na vybudování nové zastávky a    

     zálivu na ul. Jižní s posunutím cca o 10 m    

- KMČ žádá odbor investic o vybudování  na základě opětovných 

připomínek občanů řešení dopravní situace bezpečnějšího místa pro 

přecházení  na ul Zolova  „U Kapličky“,  na  ul.Jižní a o úsek s křížením  

     ulic Topolová          

- KMČ požaduje odbor správy městských komunikací a MHD o zpevnění 

plochy u ZŠ Zolova č.1 z boční strany ul. Jižní pro účely parkování      

- KMČ žádá o doplnění 2 ks dětských houpaček na dětské hřiště v areálu  

TJ Sokol Slavonín           

 

 

 

   

    Další řádné jednání KMČ 23  se uskuteční v úterý dne 9. května 2017                             

    v 17:00 hodin  v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je  

    dle statutu KMČ veřejné.        

 

 

          

 

  Zapsala: Šimoníková                                       Bohuslava Šimoníková                

                                                          předsedkyně KMČ č.23 Olomouc –Slavonín                         
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