Zápis č. 3
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 26. 7. 2011.
Přítomni : Boková, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Petřík, Šebestík,
Šimoníková, Bc. Škarabela
Omluven : Dobrovský,
Hosté : MPO: p. Jurtík
Předsedkyně přivítala přítomné členy KMČ. K zápisu č. 2 nebyly žádné
připomínky.
Požadavky na MPO: na ul. Topolová u kruhového objezdu stojí často větší
auto, nelze projít z chodníku na chodník
- skládka za autodílnou p. Opletala na ul. Zolova (v bývalém dvoře ZD)
zezadu na cestě
- provádět kontrolu stání vozidel na chodnících a na trávě
- skládka v ul. Kyselovská u cihelny u kontejnerů
Jednání :
1.
Č. j. SMOl/OPK/79/2702/2011/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje
manž. Winiarským zvláštní užívání silnice II/570 v ulici Zolova (mezi č.
44/29c a 24/31) v Olomouci – Slavoníně a to vozovka z důvodu
vybudování kanalizační přípojky v době od 28. 7. do 29. 7. 2011v rozsahu
3,6 m x 0,5 m = 1,8 m2. Komunikace bude uvedena do původního stavu do
29. 7. 2011. KMČ bere na vědomí.
2.

DS GEO projekt – Zápis z jednání ze 14. 7. 2011 – Ul. Jižní – přechod a
chodník v křižovatce s ul. Josefa Beka. Předmětem předložené studie bylo
zadání navržení přechodu pro chodce přes silnici II/570 ve správě SSOK
v ul. Jižní. Členové KMČ byli seznámeni se studií a s průběhem jednání.
KMČ bere na vědomí.

3.

ČEZ Distribuce – Oznámení ,že 17. 8. 2011 bude od 7,30 do 16,30 h. v ul.
Samota 197 a 198 přerušena dodávka el. energie. Obyvatelé budou
informováni letáčky. KMČ bere na vědomí.

4.

TSMO/VO/2011 – Nátěry stožárů VO. Návrhy a podněty zasílat na emailovou adresu : kamila.halinarova@tsmo.cz. KMČ bere na vědomí.
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5.

MMOl/odbor dopravy – byl zařazen požadavek KMČ na předláždění
zbývající části chodníku v ul. Arbesova, který by měl být realizován
v tomto roce. Rozpočet na tuto opravu je založen u zápisu. KMČ bere na
vědomí.

Požadavky na menší opravy:
• V ul. K Lesíku jsou hluboké výmoly
• V ul. Jižní x Topolová natřít přechody, jsou špatně vidět
• V ul. Kyselovská u cihelny velký nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad
• Ořezat keře v ul. Klostermannova a U Zahrádek směrem nahoru
• Umístit sloupek u zast. MHD Jižní křižovatka, aby nemohla po chodníku
projíždět auta z Kyselovské na Jižní
• Uvolněné dlaždice na chodníku v ul. Jižní x Bryksova (foto)
• V ul. Jižní 93 propadlý chodník a vjezd – podemleté vodou
• Umístit koše se sáčky pro psy na ul. Dykova kolem Nemilanky až k cihelně
a trvale je udržovat

Příští jednání KMČ se bude konat v úterý dne 27. září 2011 v 17,00 h.
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74. Jednání je veřejné.

Za KMČ: Danuše Boková
předsedkyně
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