Zápis č. 25
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 21. 5. 2013
Přítomni: Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová,
Šebestík,
Nemluveni: Petřík, Mgr.Škarabela
Omluvena: sl. Holková
Hosté :
MPO p.Skoupil, p.Mich, manželé Jelínkovi
Dostavili se manželé Jelínkovi a dotazovali se, kdo je zodpovědný za provoz
hřišť na TJ Sokol Slavonín. Míče létají až na frekventovanou komunikaci a
projíždějící automobily. Je samotné ohrožují tím, že míče přeletí dům až do
dvora jejich nemovitosti a ohrožují děti.
Přítomným manželům bylo ze strany KMČ odpovězeno a doporučena účast na
jednání vedení TJ SOKOL Slavonín, která se konají ve čtvrtek.
KMČ předá tuto připomínku k řešení na MMOl – odbor vnějších vztahů.
Požadavky na Policii ČR a MPO:
• KMČ trvá na urychleném dořešení průjezdnosti ul. Dykova a ul. U
Zahrádek směrem k ul. K Lesíku
• požadujeme prověření parkování vozidel v ul.Klostermannova, brání
bydlícím ve výjezdu
1. Jednání:
pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 5. jednacího
řádu KMČ je komise v počtu 7
přítomných členů usnášeníschopná.
Přednesený program byl bez připomínek přijat. (7/ pro /0 proti/ 0 se zdrželo)
2. Provedena kontrola zápisu č. 24 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 na odboru investic,
s odborem dopravy, se Státním pozemkovým úřadem, TSMO, a.s. a s vedoucím
odd. KMČ a DP OVVI a MPO Olomouc.
- instalace trvalých orientačních měřičů rychlosti na komunikaci ul. Zolova a ul.
Jižní před odbočkou na ul. Topolová
- stav veřejné zeleně
- vyčištění a údržba melioračních příkopů
- opravení, nebo zesílení odtokových žlabů u podjezdu na ul. Janíčkova.
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Dne 14. 5. 2013 v 8. 00 hodin se uskutečnilo jednání za účasti zástupců města
odboru dopravy, TSMO a.s., KMČ Slavonín a majitelů garáží. Jednání
proběhlo za účasti majitelů garáží, kteří požadují úpravu místní komunikace a
jejího odvodňovacího žlabu pro dešťovou vodu, vybudovaného před vjezdem
do jejich dvou garáží. Při dešti voda z komunikace není řádně svedena do
Nemilanky, ale zaplavuje tyto garáže. Bylo dohodnuto, že do konce měsíce
června roku 2013 provede TSMO a.s. na základě objednávky odboru dopravy
MMOl upravení žlabu.
4. KMČ byla informována o restaurování sochy Sv. Jana Nepomuka na ul.
Arbesova. Po provedení potřebných oprav bude socha opět umístěna na své
původní místo.
KMČ bere na vědomí.
5. 11. Email – OVVI – Mgr. V. Puhač – Investiční akce KMČ. KMČ uplatnila
požadavky na akce, které se nedaří již delší dobu realizovat. Předložené
požadavky budou v rámci KMČ po konzultaci s odborem investic předloženy
RMO 28. 5. 2013.
KMČ souhlasí s uplatněnými požadavky.
Hlasováno: (9 pro /0 proti /0 se zdrželo)
6. Č.j SMOl/084467/2013OZP/OH//Dre – Žádost o vyhlášení a vyvěšení na
úřední desku Oznámení veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení záměru
„Zpracování a povrchová úprava plastových polymerů“. Vyhlášeno a vyvěšeno
dne 7. 5. 2013.
KMČ bere na vědomí.
7. Email – Oddělení městské hromadné dopravy Ing.Irena Říhová– Žádost o
spolupráci. MMOl oddělení dopravy žádá KMČ a nabízí spolupráci při pořádání
nějaké větší akce o dopravu o včasné informování a to emailem na DPMO.
KMČ bere na vědomí.
8. Statutární město Olomouc – Primátor města Martin Novotný – Pozvání na
slavnostní vyhlášení ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2012, které se
uskuteční ve čtvrtek 13. června 2013 v 19.00 hodin v Moravském divadle
Olomouc.
KMČ bere na vědomí.
9. TSMO a.s. email – květen 2013 e - ZPRAVODAJ Technických služeb města
Olomouce, a.s.
KMČ bere na vědomí.
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10. KMČ projednala a upřesnila zajištění SLAVNOSTNÍHO SETKÁNÍ
JUBILANTŮ SENIORŮ, které se bude konat ve čtvrtek dne 20. června 2013 ve
14.00 hodin v místnostech Klubu seniorů ul. Kyselovská č. 74. Členové KMČ
osobně zajistí pozvání jubilantů. Předání pozvánek členům KMČ: středa 5. 6.
2013 a pátek 7. 6. 2013 do 11.00 hodin.
11. Č.j. SMOl/OPK/79/1695/2013/Nan – Rozhodnutí (havárie podzemních
inženýrských sítí), kterým se dodatečně povoluje Moravské vodárenské, a.s.
Tovární 41, Olomouc zvláštní užívání MK v ul. Jižní 89 – chodník z důvodu
havárie vodovodního řadu, v době od 3. 5. 2013 do 12. 5. 2013. Rozsah : výkop
1,5 m x 1,5 m = 2,25 m2 a skládka 1 m2. Komunikace bude uvedena do
původního stavu v termínu do 12. 5. 2013.
KMČ bere na vědomí.
12. KMČ oznamuje občanům, že sběrová sobota JARO 2013 se koná 1. 6.
2013 a bude v letošním roce pouze jedna: stanoviště roh ulic Hakenova a
Kyselovská (cihelna), Zolova (obchod)
13.Email – OVVI Mgr. V. Puhač – KMČ obdržela k vyjádření ve věci
záporných stanovisek k žádostem o zřízení předzahrádek, a to z důvodu
narušování veřejného pořádku, nočního klidu, ohrožení BESIPu (neprůjezdnost)
atd. z minulých období.
KMČ bere na vědomí.
Požadavky KMČ :
• opravit uvolněnou dlažbu na ul. Kyselovská po uložení elektrického vedení
do země
• opravit výmoly na ul. K Lesíku
• požadavek na označení nové ulice „Ve Vrbinách“ novou uliční tabulkou
• odplevelit chodníky v celé části Slavonína
• 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
• požadavek na odbor dopravy – na ul. Zolova umístit zvýrazněnou dopravní
značku snížení rychlosti, pozor chodci
• z ul. Kyselovská směrem k ul. Na Stráni umístit dopravní značku s omezením
tonáže 3,5 t
• na ul. Zolova směrem na ul. Kafkova označit přechody a komunikaci plnou
čarou z důvodu bezpečnosti
• KMČ požaduje odbor dopravy pí Ing. Motyčkovou o konečné vyjádření
• zakoupit 1 ks stojanu na kola
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• upravit a vyčistit meliorační příkopy na ul. Bryxova, Jižní a Kyselovská
• opravit výtluky na zastávce MHD – Slavonín – křižovatka na ul. Jižní
• KMČ upozorňuje na špatný stav umístěných nebezpečných lávek přes
„Nemilanku“ od ul. Dykova až k železničnímu přejezdu ul. Janíčkova
• dokončit sečení trávy na ul. Jižní, Zolova a Dykova
• vyčistit chodníky v celé délce na ul.Jižní a Zolova od štěrku po zimní sezóně
na ul. Jižní
• ořezat keře před mostem při výjezdu na ul. Brněnskou, brání ve výhledu a
přechodu chodců přes vozovku
Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 25. června 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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