Zápis č. 20
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 18. 12. 2012
Přítomni: Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová,
Petřík, Šebestík, Mgr. Škarabela
Omluveni: Policie ČR sl. Holková
Hosté :
MPO p. Skoupil
Zástupce MPO oznámil umístění preventivního radaru na ul. Zolova. Současně
předal k seznámení výsledky umístění preventivního radaru VIASIS 3000
včetně vyhodnocení četnosti kontrolovaného úseku s omezenou rychlostí 50
km/hod na ul. Zolova v době od 10. 12. 2012 – 13. 12. 2012 s tím, že
k překračování rychlosti nedochází, ani k četnosti vozidel.
KMČ bere na vědomí.
Člen KMČ p. Dobrovský seznámil přítomné členy komise s odpovědí náměstka
primátora p.Ing. I.Vlacha na podnět obyvatel ul. Zolova ve věci vybudování
přechodu a snížením rychlosti na ul. Zolova. V současné době řeší odbor
dopravy prostřednictvím odborné firmy studii proveditelnosti místa pro
přecházení (vhodnost umístění). Následně, dle závěrů této studie, bude odborem
dopravy postupováno dále. V případě kladného výsledku studie bude tato
postoupena odboru investic k zařazení do plánu investičních akcí.
KMČ po projednání a seznámení bere na vědomí.
Požadavky na MPO :
• Ul. Dykova , upozornění na zajištění průchodu ulice (zanechaná skládka
ve vozovce)
1. Jednání:
pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 5. jednacího
řádu KMČ je komise v počtu 9
přítomných členů usnášeníschopná.
Přednesený program byl bez připomínek přijat. (9/ pro /0 proti/ 0 se zdrželo)
2. Provedena kontrola usnesení zápisu č. 19 a bylo konstatováno, že k doplnění
zápisu nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy. Současně
proběhla kontrola předchozích usnesení a bylo shledáno, že dochází postupně
k plnění.
3. Členové komise byli pí Šimoníkovou seznámeni o průběhu jednání s
vedoucím odd. KMČ a DP OVVI Mgr. Puhačem.
4. Č. j. SMOL/OPK/79/5070/2012/Nan – Rozhodnutí, kterým se p. I.
Kohoutovi Neředín povoluje žádost na zvláštní užívání MK v ul. Za
Kostelem naproti č. 5 v Olomouci – Slavonín – vozovka. Účel zvláštního
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užívání: vybudování kanalizační přípojky, výkop 1,5 m2, skládka – odstavná
plocha 4 m2. Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do: 7.
12. 2012 – provizorní úprava, definitivní úprava: 30. 4. 2013.
KMČ bere na vědomí.
5. Statutární město Olomouc – primátor – Pozvánka na 17. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Olomouce, které se koná dne 13. prosince 2012 od 9.00
hodin na MmOl, Hynaisova 10 ve velkém zasedacím sále.
KMČ bere na vědomí.
6. Email – MmOl – odbor dopravy, vedoucí oddělení oprav komunikací pí Ing.
Jitka Koníčková informovala KMČ ve věci umístění vpusti na ul. Zolova u
ZŠ. Členové KMČ po seznámení a projednání trvají na urgentním řešení.
Hlasováno: (9 pro /0 proti /0 se zdrželo)
7. Statutární město Olomouc – Sbor pro občanské záležitosti Statutárního města
Olomouce pí Romanovská zaslala na vědomí KMČ o konání slavnostního
setkání 75letých občanů města Olomouce, které se konalo dne 6. 12. 2012.
KMČ bere na vědomí.
8. Členové KMČ byli seznámeni s průběhem konání akce Klubu seniorů a
Komise městské části Slavonín – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU,
která se konala v pátek dne 7. prosince 2012 ve dvorním traktu Kyselovská
ul. 74 v 16,30 hod. KS a KMČ děkuje občanům za hojnou účast na této
příjemné akci.
KMČ bere na vědomí.
9. KMČ obdržela od MmOl pana primátora a jeho náměstků, dále od ředitele
TSMO a Hejtmana Olomouckého kraje poděkování za dosavadní spolupráci
v roce 2012 s přáním klidných vánoc a úspěšného roku 2012.
10.Plán schůzí v roce 2013.
Přítomní členové KMČ rozhodli, že v roce 2013 se budou schůze konat
tradičně poslední úterý v patřičném měsíci v 17.00 hod v zasedací místnosti
v ul. Kyselovská 74.
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

29. ledna 2013
26. února 2013
26. března 2013
30. dubna 2013
21. května 2013
25. června 2013

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopadu
Prosinec

30. července 2013
27. srpna 2013
24. září
2013
29. října
2013
26. listopadu 2013
11. prosince 2013

Požadavky KMČ:
• zpracovat PD na přechod a chodník z ul. Kyselovská na ul. Jižní
• opravit, nebo zesílit odtokové žlaby u podjezdu na ul. Janíčkova, při
větším a silnějším dešti jsou vyplaveny garáže z přilehlých domů
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• odstranit vylepené plakáty a reklamní letáky na zastávce MHD Slavonín –
křižovatka a označit:“Zákaz vylepování“
• ořezat keře podél chodníku na ul. Kyselovská naproti domům č. 23 a č. 25
• ořezat stromy a keře na ul. Jižní na zastávce MHD, které zasahují do
přístřešku MHD
• odstranit suché stromy po celé délce na svahu ul. Na Stráni směrem ke
hřbitovu
pí Šimoníková poděkovala všem přítomným za spolupráci při řešení
problémů v obvodu působení naší KMČ. KMČ děkuje všem pracovníkům
magistrátu za spolupráci v roce 2012, přeje mnoho hezkých chvil v příjemné
atmosféře vánoc, pevné zdraví, hodně štěstí a lásky v novém roce i našim
občanům.
Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 29. ledna 2013 v 17.00
hodin v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu
KMČ veřejné.

Zapsala: Šimoníková

Za KMČ: Bohuslava Šimoníková
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