Zápis č. 22
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 26. 2. 2013
Přítomni: Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová,
Šebestík, Mgr. Škarabela
Omluveni: Petřík, Policie ČR sl. Holková
Hosté :

MPO p. Skoupil, p. Mich, p. Šilbert

Občan z ul. Dykova p. Šilbert si stěžoval na rychlé projíždění automobilů a
požádal o opravu chodníku na ul. Dykova před domy č. 7 – 23. Současně vznesl
požadavek na vybudování zpomalovacího prahu nebo umístění dopravní značky
30 km/hod omezující průjezd.
KMČ bere na vědomí a požadavky předá příslušnému odboru.
Požadavky na Policii ČR a MPO:
• na základě požadavků občanů provádět častější kontroly v ul. K Lesíku
v důsledku krádeží v zahrádkářské kolonii a zachování klidu a pořádku
v lesíku
1. Jednání:
pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 5. jednacího
řádu KMČ je komise v počtu 8
přítomných členů usnášeníschopná.
Přednesený program byl bez připomínek přijat. (8/ pro /0 proti/ 0 se zdrželo)
2. Provedena kontrola zápisu č. 21 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 jednání s vedoucím odboru
investic, s vedoucí odboru dopravy za účasti pracovníků dopravy, TSMO, a. s. a
s vedoucím odd. KMČ a DP OVVI.
- vybudování chodníku a přechodu. Přechod ul. Kyselovská, napojení na
chodník ul. Zolova – ul. Jižní
- Výstavba DPS ul. Jižní u Sokolovny
- vybudování chodníku ul. Arbesova směrem na ul. Brněnskou s návazností na
chodník k podchodu
- instalace trvalých orientačních měřičů rychlosti na komunikaci ul. Zolova a ul.
Jižní před odbočkou na ul. Topolová
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4. Statutární město Olomouc – primátor – Pozvánka na 18. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Olomouce, které se konalo 25. 2. 2013 od 9.00 hodin na
MmOl, Hynaisova 10 ve velkém zasedacím sále.
KMČ bere na vědomí.
5. Č .j. SmOl/OPK/79/299/2013/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje
MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. zvláštní užívání MK v ulici Jižní 105
v Olomouci – Slavonín (chodník) z důvodu havárie vodovodního řadu, ruční i
strojní výkop v době od 22. 1. 2013 do 31. 1. 2013. Rozsah zvláštního užívání
2,5 m2.
KMČ bere na vědomí.
6. SmOl – OVVI - členové KMČ byli seznámeni s výzvou a odpovědí
k monitorování a pohybu bezdomovců v naší městské části Slavonín, jako
podklad pro jednání Rady města Olomouce.
KMČ bere na vědomí.
7. SmOL – odbor majetkoprávní – Žádost o vyjádření – upřesnění výměry části
pozemku parc. Č. 776/1 orná půda v k. ú. Slavonín obec Olomouc. Statutární
město Olomouc nabízí k prodeji předmětnou část pozemku o výměře cca 5 900
m2 za účelem výstavby a provozování domu s pečovatelskou službou. Přesná
výměra bude známa až po zpracování geometrického plánu.
KMČ po projednání trvá na svém usnesení uvedené v zápisu KMČ č. 18
z 30. 10. 2012 a č. 19. z 27. 11. 2012 a s o u h l a s í s p r o d e j e m
předmětné části pozemku o výměře cca 5 900 m2 za účelem výstavby a
provozování domu s pečovatelskou službou a zdravotnickým zařízením
včetně sociálních služeb pro seniory.
Hlasováno ( 8 pro /0 proti /0 se zdrželo)

Požadavky KMČ :
• ořezat keře podél chodníku na ul. Kyselovská naproti domům č. 23 a 25 a
na zastávce MHD Slavonín – křižovatka na ul. Jižní, které zasahují již do
chodníku a přístřešku MHD
• ořezat túje na ul.Klostermannova po celé délce ulice
• upravit okolí U Pomníku na ul. Kyselovská
• vysázet okrasné stromy na ul. Jižní 1 až po ul. Arbesova a na ul.
Kyselovská před domy č. 75 a 77
• odstranit suché stromy po celé délce na svahu ul. Na Stráni směrem ke
hřbitovu
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• na ul. Zolova směrem na ul. Kafkova označit komunikaci plnou čarou
z důvodu bezpečnosti - bylo projednáno na odboru dopravy s pí
Motyčkovou dne 22. 2. 2013
• zakoupit 2 ks preventivních radarů ( ul. Zolova a ul. Jižní )
• opravit výtluk na křižovatce u ZŠ směrem na ul. Kyselovskou a na ul.
Jižní u bytových domů č. 17 – 21 a u autobusové zastávky směrem do
města
• opravit, nebo zesílit odtokové žlaby u podjezdu na ul. Janíčkova, při
větším a silnějším dešti jsou zaplaveny garáže z přilehlých domů
• z ul. Kyselovská směrem k ul. Na Stráni umístit dopravní značku omezení
průjezdu nákladních aut nad 3,5 t směrem k ul. Za Kostelem k ZD a k
pevnůstce
• opravit uvolněnou dlažbu na ul. Kyselovská po uložení elektrického
vedení do země
• požadavek na označení nové ulice „Ve Vrbinách“ novou uliční tabulkou
• odplevelit chodníky v celé části Slavonín

Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 26. března 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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