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Zápis č. 34 
 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 23. 2. 2010. 
 
Přítomni : Boková,  Cigánková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Svobodová,  
                   Šimoníková  
Omluveni :    
           
Hosté:  MPO pan Skácel, za občany paní Hýsková 
 
   
Předsedkyně přivítala všechny přítomné. K zápisu č. 33 nebyly žádné připo- 
mínky. 
Požadavek na MP : zkontrolovat u kruhové cihelny směrem na Janíčkovu ul. 
nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad a na základě stížností občanů  projíždět 
Slavonínem a kontrolovat parkování aut na chodnících. 
  
Jednání:  
 
1. Č. j. SmOl/OPK/79/380/2010/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje firmě 

AQUAVERI SERVIS s.r.o., Hrnčířská 3, Olomouc zvláštní užívání MK 
v ul. Jižní 9 v Olomouci – Slavoníně – chodník, za účelem jeho opravy 
v době od 12. 4. do 16. 4. 2010 v rozsahu 12,5 m délky a 1,5 m šířky, tj. 
18,75 m2. Jedná se o výměnu poškozené dlažby. KM Č bere na vědomí. 

 
2. Č. j. SmOl/ŽP/55/482/2010/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání 

veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje firmě WALTR 
Stroje s.r.o. Přáslavice užívat v ul. Jižní 74 na p. č. 748 v k. ú. Slavonín 
veřejné prostranství v době od  12. 1. 2010 do 21. 1. 2010 za účelem 
provedení výkopových prací z důvodu havárie vodovodního řadu na ploše  
4 m2. KM Č bere na vědomí. 

 
3. Č. j. SmOl/OD/109/221/2010 – Změny jízdních řádů MHD od 14. 2. 2010. 

Tramvajová linka č. 1 – poslední spoj vyjíždí z Nové Ulice ve 20,51 hod. 
Autobusové spoje – linka č. 11 – omezení večerních spojů a zrušení spoje 
s odjezdem od Hl. n. v 0,55 hod.  Linka č. 13 – zrušena obsluha Týnečka. 
Linka č. 18 – zrušeny 3 spoje Tržnice – MŽ, nový závod.  Linka č. 31 úplně 
zrušena. Linka č. 34 – úplně zrušena. Linka č. 35 – změna trasy a přechod 
na hodinový interval. Pojede od Tržnice z plochy AN přes Povel, Slavonín 
na Horní lán a zpět. Noční linky č. 51, 52, 53 – úplně zrušeny. Jízdní řády 
linek, kterých se úpravy týkají jsou k nahlédnutí na detašovaném pracovišti. 
KM Č bere na vědomí. 
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4. SmOl/ ŽP/ odd. odpadového hospodářství /Ing. Dreiseitl – Pozvánka na 
jednání ve věci rozšíření svozu BIO odpadu. Jednání se uskutečnilo 15. 2. 
2010 ve 14,00 hod. v ul. Hynaisova 10, zasedací místnost č. 020 v suterénu. 
Za KMČ se jednání zúčastnily pí. Cigánková a Boková. Členové KMČ byli 
seznámeni se zápisem z tohoto jednání. Po diskuzi nebyly připomínky. 

 
5. SmOl/ŽP a TSO – Jarní sběrové soboty. Ve Slavoníně bude sběrová 

sobota 12. června 2010. Kontejnery budou přistaveny u bývalého obchodu 
v ul. Na Stráni a na rohu ul. Hakenova x Kyselovská od 8,00 – 13,00 hod. 
KM Č bere na vědomí.    

     
6. KMČ obdržela opětovné upozornění od Hasičského záchranného sboru 

Olomouckého kraje. Týká se zejména špatného stavu a nesprávného užívá- 
ní komínových těles. Přiložený leták bude umístěn do vývěsních skříněk. 

 
7. Informace z ŽP, odd. péče o zeleň – Ing. Štěpánková, týkající se ořezu 

větví. KM Č bere na vědomí.        
 
 
 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 30. března 2010 v 17.00 h. 
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.  Jednání je veřejné. 
 
 
 
 
Zapsala: Šimoníková                                                 Za KMČ: Danuše Boková 
      tajemnice                                                                      předsedkyně 
                        
 
 
 


