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Zápis č. 42       
 

 

 z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 7. 8. 2018                        

                              
 Přítomni:        Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner,   

                          Mgr.Hošková, Kaláb, Kührová, Staňková, Šebestík,  

                          Mgr.Škarabela   

Omluveni:        Boková, Mgr.Štrajt              

Občané:            Spolek pro Slavonín,  pí Macháčková  

 

 

Policie ČR Olomouc                        p. Pekárek                                                                                                  

Městská policie Olomouc                p. Nevrla, Hógl          

                                                                                                                             

  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 

 zajíždět i do ulice ve Vrbinách, dochází k vykrádání objektů 

 do ul. ve Vrbinách se naváží odpad, který silně zapáchá, dále se šíří a  

     obtěžuje občany Slavonína     

 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       

                                                                            

1. Jednání:    

     Provedena kontrola plnění zápisu č. 41  a  konstatováno, že k doplnění      

     nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy   

          Zápis č. 41 z jednání KMČ č.23 ze dne 10. 7. 2018 byl členy KMČ   

          schválen  
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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:      

          - Požadavky KMČ na OKR květen, červen a požadavky KMČ  

            na červen  2018      

          - Tisková zpráva, Dopravní podnik města Olomouce a.s.,   

             Prodloužení posunutí zastávky Fakultní nemocnice směr Pionýrská   

             linky č.10, 42, 50 a  X k přenosnému označníku cca 50 m vpřed až do   

             pátku  31. 8. 2018   

    -       email - Spolek Trend vozíčkářů Olomouc – Iveta Macháčková, 

             Nabídka s možností digitalizace obecních, spolkových či jiných   

             historických dokumentů – převedení do elektronické podoby včetně  

             tištěných replik v různých podobách –pevná vazba, kroužková    

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

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

                               AUTOBUSOVÝ PROVOZ 

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

 na jednotlivých zastávkových označnících   

            KMČ bere informace na vědomí     

           

3.  IS Návrh rozpočtu na rok 2019 vedoucího odboru investic se  

      žádostí o zaslání požadavků KMČ na investice (investiční záměry) na  

      rok 2019 v termínu do 27. 8. 2018 – Návrh investičního záměru      

      Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2019     

 A / Plán investic roku 2019 – požadavky a realizace staveb KMČ č.23                           

                Olomouc – Slavonín  - viz příloha     

           B/  Plán investic roku 2019   – požadavky projektová příprava  KMČ  

                 č.23 Olomouc – Slavonín  - viz příloha    

                KMČ projednala návrh požadavků na investice na rok 2018     

               Členové KMČ po projednání s pořadím návrhu souhlasí      

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

 

4. Č.j. D18074DV VODIS Olomouc,Tovární ul.,    

„Machátova – rekonstrukce vodovodu“  - Žádost o vyjádření  

k projektové dokumentaci rekonstrukce stávajícího vodovodu.  

Vyjádření bude přílohou PD pro společné územní a stavební povolení 

a realizaci stavby   

       KMČ   s o u h l a s í   s    projektovou      dokumentací    

       výše uvedené   stavby  

 

       Hlasováno: ( /10/ pro /0 proti /0 se zdrželo )   
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    5.  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  

          Jednáno na místě samém za přítomnosti pracovníka OSMK a MHD  

          MMOL a pana Vaníčka s tím, že bude provedena lokální oprava chodníku 

             
    6. TSMO, a.s. – plán prací na měsíc srpen  2018,  zveřejněno ve   vývěskách     

         KMČ bere na vědomí    

           
 

7. Při  příležitosti oslav 100. výročí Československé republiky Komise místní  

     části Olomouc - Slavonín připravuje pro občany a okolí  v průběhu  

     měsíce září  2018 „Koncert sólistů Moravského divadla Olomouc „    

             

         Požadavky KMČ   

 

stávající:                
- 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                  

          nové:    

- na připomínky občanů provést úpravu plochy kolem budovy u bývalé 

prodejny U.N.R.A 

- odplevelit prostor čekárny MHD na ul. Jižní – křižovatka směrem do  

     města 

 

     

         

   

    Další řádné jednání KMČ 23  se uskuteční v úterý dne 11. září  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                             

                                    

 
            

 

 

    


