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Zápis č. 41       
 

 

 z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 10. 7. 2018                      

                              
 Přítomni:        Šimoníková, Boková, Fišrová, Hausner,   

                          Mgr.Hošková, Kührová, Staňková, Šebestík,  

                          Mgr.Škarabela, Mgr.Štrajt 

 

Omluveni:        Dobrovský, Kaláb   

            

Občané:                 p. M. Spáčil  vznesl požadavky: 

- parkování na ul. Dykova, požádal o umístění dopravní 

značky „Zákaz stání“, uvedl, že se uvolňuje břeh toku 

„Nemilanka“ 

- vyčištění toku „Nemilanka“, která je částečně znečištěná,   

při a po sečení není tráva odstraněna   

- požádal o výměnu svítidel VO na ul. Dykova   

 

 

 Vznesené a projednané požadavky předá KMČ příslušným odborům  

 MMOL k řešení   

 

Policie ČR Olomouc:                 pí Jaklová                                                                                                  

                                                                                                                

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

  jednacího řádu KMČ je komise v počtu 10 přítomných členů             

  usnášení schopná     

  

  Požadavky na MPO a Policii ČR   

 

 dořešit v ulici Na Stráni  povolení k záboru zeleného pásu,    

     (navezena hlína a štěrk)  

 vzhledem k rozšiřování černých skládek provádět pravidelné   

kontroly v celé místní části Slavonín včetně ul. Poláčkova a 

Machátova 

 sledovat stání na zelených plochách v celé lokalitě Slavonín 

 vyřešit parkování na ul. Zolova u Pohostinství „Pod Lipami“  

a parkování na zeleni                 

  provádět  kontroly a dohled měření rychlosti převážně na ul. Jižní 

      a ul. Zolova        
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1. Jednání:    

     Provedena kontrola plnění zápisu č. 40  a  konstatováno, že k doplnění      

     nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy   

          Zápis č. 40 z jednání KMČ č.23 ze dne 12. 6. 2018 byl členy KMČ   

          schválen           

2. Předsedkyně KMČ pí Šimoníková seznámila členy KMČ o průběhu 

jednání do dnešní schůze:   

- s odborem správy městských komunikací a MHD MMOL, majetkovým  

            odborem, ŽP MMOl a s vedoucí oddělení  KMČ a DP               

          - email Horňáková Daniela – Dopravní podnik města Olomouce, a.s., 

            dočasná změna trasy – linky č.16, 21, 50 a 52 

          - oprava mostu v ul. Komenského, úprava autobusového provozu linek  

            č. 14, 15, 20, 21 a 51 od 1. 7. 2018       

 

   -     Změny  JŘ  MHD týkající se linky č.14, 15, 25, 28 a 31  s platností  

         od 1.9.2018 v rámci zkušebního provozu obsluhy Obchodního centra Haná   

          na lince č. 28 byl s obchodním Centrem Haná na základě dlouhodobých  

          požadavků obyvatel městské části Slavonín a Nedvězí ohledně zavedení  

          spojení do lokality Horního lánu i z této jižní části města, projednán   

          a s dopravcem zpracován návrh zkušebního provozu se závleky některých  

          spojů. Jedná se o 5 párů spojů, jak ve směru ze Slavonína tak z Nedvězí,  

          aby se k centru dostali cestující z obou městských částí.  

 

   -    oprava tramvajové tratě na ul. Brněnská + křižovatka tř. Svobody -    

        Havlíčkova, TRAMVAJOVÝ PROVOU ( 2.7. – 28. 8. 2018 ), 

                             AUTOBUSOVÝ PROVOZ 

        Náhradní doprava bude realizována ve dvou etapách: 

I. Etapa 2. 7.  – 26. 7. 2018   

II. Etapa 27.7. – 28.8. 2018   Vedení dle jízdního řádu zveřejňovaného 

na jednotlivých zastávkových označnících.  

          
   -   účast předsedkyně KMČ pí Šimoníkové na pracovním jednání  pořádaném   

       zpracovatelem Fakulty Tělesné kultury UP v Olomouci  o tvorbě chybějící  

       dlouhodobé koncepce v oblasti sportu     

       KMČ bere informace na vědomí     

         

     3. KMČ obdržela podnět  - stížnost od  občana pana Jiřího Vaníčka na:  

 

        - stav propojovacího chodníku od zpomalovacího prahu z ul.Kyselovská   

           na zastávku MHD ul. Jižní,     

        - odvodnění chodníku, voda zatéká pod dům a plot     
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         Podnět projednala s odborem správy městských komunikací a MHD  

         MMOL předsedkyně pí Šimoníková, požádala o prověření na místě  

         samém, pan J. Vaníček bude informován     

          

    4. Č.j. SMOL/137974/2018/MR/Bel      

    Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových  

     řízení 

      Rozhodnutí Zastupitelstva  města Olomouce – dne 4 . 6. 2018  

      že projednalo žádost o prodej části pozemku parc. č. 812/30 orná půda o    

      výměře 6 m
2   

v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. Zastupitelstvo města svým   

      usnesením žádosti   n e v y h o v ě l o . 

      Rada města Olomouce na své schůzi konané dne 10. 4. 2018 schválila   

      zřízení věcného břemene uložení a provozování trafostanice na pozemku  

         pozemku parc. č. 812/30 orná půda o výměře 6 m
2   

v k. ú. Slavonín, obec   

         Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ.       

      KMČ bere na vědomí     
 

 

    5.  Čj: SMOL/145243/2018/OMAJ/MR/Bel   – Žádost o sdělení stanoviska              

          k prodeji nemovitých věcí ve  vlastnictví statutárního města        

         Olomouce      

          Nemovitá věc:     
          Část pozemku  parc. č. 1123/1 ostatní plocha  o výměře 280 m

2 
 v k.ú.  

          Slavonín, obec   Olomouc    

          Předmětný pozemek se nachází při ulici Arbesova.   

 

          KMČ   n e s  o u  h  l  a  s  í    s  prodejem části pozemku  

          parc. č.    1123/1  

          ostatní plocha  o výměře 280 m
2
 ostatní plocha v k.ú. Slavonín, obec  

          Olomouc    

          Hlasováno: ( /10 pro /0/ proti /0/ se zdrželo)        

 

   6.  . SMOL/155788/2018/OZP/VH/Sko 

„Bytový dům „C“, Olomouc – Slavonín, SO 05  VODOVOD “   

                         ROZHODNUTÍ  VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU   

         Žadateli společnosti STAFOS – REAL, s.r.o,  

         vydává stavební povolení  SO 05 Vodovodní řad            

 KMČ bere na vědomí   

                  
7. TSMO, a.s. – plán prací na měsíc červenec 2018,  zveřejněno ve  

      vývěskách     

         KMČ bere na vědomí            
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         Požadavky KMČ   

   

stávající:                
- zajistit vyčištění a sečení břehů toku NEMILANKY v celé délce včetně 

ul. Janíčkova a odstranění náletových dřevin 

- řešit umístění dopravní značky na odstavném stání před budovou MMOl 

na ul.Kyselovská č. 74 (Pošta, Místní knihovna, detašované pracoviště) a 

před domem č. 13 – 11 na ul.Jižní (zdravotní středisko – praktický lékař, 

dětský lékař, zubní oddělení) i pro návštěvníky z okolí  ve dnech  

Pondělí – Pátek  v době od 8:00 – 17:00 hodin, aby odstavné stání plnilo 

funkci pro kterou bylo budováno    

         

     -    nové:    

- Fy TESEMO – rozšíření rozhlasu od domu č.42 z ul. Kyselovská směrem 

na ul. Na Stráni   

- na základě připomínek a požadavků občanů rozšířit VO na ul. K Lesíku, 

stožáry budou osvětlovat komunikaci v majetku MMOL 

     -    ořez zeleně a snížení jehličňanů v ul.Klostermannova       

   

    Další řádné jednání KMČ 23  se uskuteční v úterý dne 7. srpna 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                                       Bohuslava Šimoníková                

                                                          předsedkyně KMČ č.23 Olomouc –Slavonín                             

                                    

 
            

 

 

    


