Zápis č. 27
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 30. 7. 2013
Přítomni:

Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kührová, Petřík,
Šebestík
Omluven: Kaláb, MPO p. Skoupil
Nepřítomen: Mgr. Škarabela
MPO p. Skoupil
Hosté :
SP sl. Holková, pí Volfová

Pí Volfová z ul. Jižní přednesla připomínky občanů ke stavu komunikace na ul.
Jižní a ul. Zolova. Požádala o řešení zabudováním zpomalovacích prvků,
umístěním dopravní značky na snížení rychlosti 40 km/hod a omezení tonáže.
Doporučila častější měření rychlosti, upozornila na nebezpečné přecházení i přes
vyznačené přechody.
KMČ tyto podněty projedná na MMOl – OVVI a odboru dopravy.
Požadavky na Policii ČR a MPO:
• umístit radar ve směru z ul. Slavonínské na ul. Jižní před odbočkou na ul.
Topolová
• provádět častější kontroly na ul. Jižní a ul. Zolova, dodržování rychlosti a
bezpečného přecházení
• zástupce SP doporučil občanům v případě opakované překročení rychlosti
nahlásit na linku 156 nebo 158
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. 26 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 náměstky
primátora města Olomouce, s vedoucí odboru dopravy, s majetkoprávním
odborem, odborem životního prostředí – oddělením péče o zeleň, s Povodím
Moravy, divize Přerov, TSMO, a.s., a s vedoucím odd. KMČ a DP OVVI a
MPO Olomouc
- stav veřejné zeleně
- náprava a vyčištění toku říčky Nemilanky
- vyčištění a údržba melioračních příkopů
- nabídka a orientační odhad nákladů na požadavky KMČ
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- úvodní pracovní jednání na odboru investic MMOL – STAVBA: Zolova –
Kyselovská – chodník - přechod.
KMČ bere na vědomí
4. Č.j. SMOl/Maj/22/1955/2013/Sk - Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu,
prodeji, nabytí, směně majetku statutárního města Olomouce, nebo ke
zřízení věcného břemene na majetku statutárního města Olomouce.
- část parc. č. 1348 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc
pro účely: Předmětný pozemek se nachází při ulici Brněnská. Pan Martin
Pajurek žádá o pronájem části předmětného pozemku za účelem umístění
stojanu dopravně – navigačního značení.
KMČ po projednání n e s o u h l a s í s pronájmem části parc. č. 1348
ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z důvodu
odvrácení pozornosti projíždějících řidičů.
Hlasováno: ( 7 pro / proti /0 se zdrželo )
5. KMČ bere na vědomí následující rozhodnutí:
č. j. SMOL/OPK/79/2603/2013/Nan – zvláštní užívání místní komunikace
v ulici Na Stráni ( u křižovatky s ul. Pod Kostelem ) v Olomouci – Slavonín
z důvodu prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu. Komunikace bude
uvedena do původního stavu v termínu do 12. 8. 2013.
6. Email – Ing. Zdeněk Netopil, INSTA CZ, s. r. o., KMČ obdržela „Zprávu o
kontrole požárního vodovodu dne ČSN 73 08 73“. Veškeré zjištěné závady byly
odstraněny. Platnost revizní zprávy a datum příští kontroly je v měsíci dubnu
2014. Zpráva bude uložena v dokumentaci PO.
KMČ po seznámení bere na vědomí.
7. Č.j.: SMOl/ŽP/55/1975/2013/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory výkopové práce Stavební firmě Luběník Olomouc ul.
Topolová 424/9 v termínu od 10. 7. 2013 do 17. 9. 2013 za účelem umístění
stavebního lešení – oprava balkónů. Pro účely zpoplatnění za užívání veřejného
prostranství je určena plocha 200 m2.
KMČ bere na vědomí.
8. Email – Mgr. V.Puhač - OVVI, objed.prací a akcí TSMO a.s na měsíc
červenec, srpen 2013.
KMČ bere na vědomí.
9. Email – Mgr. V. Puhač – OVVI – nabídka na opravu strženého vedení MR na
ul.Jižní – Stanislav Foukal – TESEMO Šternberk.
KMČ bere na vědomí.
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10. Email – Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – informace přepravní
kontroly o změně výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního
dokladu od 1. 7. 2013 a přesunu zastávky Náměstí Hrdinů pro autobusové linky
č.16, 20 a 27. Informace také na www.dpmo.cz.
KMČ bere na vědomí.
11. Email – p.Mgr. Marek Němec ul. Hakenova 7 Olomouc – Slavonín opětovně
žádá o stanovisko k jeho návrhu opravy místní komunikace v ul. Hakenova,
který předkládal KMČ již v únoru 2011. p. Němec žádá KMČ, aby zahrnula
úpravu místní komunikace do plánu oprav, aby se i tímto krokem zlepšila
kvalita bydlení v ul. Hakenova.
KMČ po projednání s o u h l a s í s úpravou vozovky na ul. Hakenova
a žádost předá na MMOL k dalšímu řešení a zahrnutí do plánu oprav.
Hlasováno: ( 7 pro /0 proti /0 se zdrželo )

Požadavky KMČ :
• 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 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
• odstranit strom v toku „Nemilanka“ proti domu č. 21 v ul. Dykova
• upravit a vyčistit meliorační příkopy na ul. Bryxova, Jižní a Kyselovská
• opravit výtluky na zastávce MHD – Slavonín – křižovatka na ul. Jižní,
havarijní stav
• KMČ navrhuje umístění kontejneru na nepotřebný odpad v zahrádkářské
kolonii „Kyselovský kopec“
• při odvozu odpadů je zanecháván nepořádek mimo nádoby, který je třeba
uklidit ( U. N. R. A., cihelna )
• vyčistit na ul. Hakenova při vyústění na ul. Kyselovská ocelové koryto na
odvod dešťové vody
• vyčistit vpustě na ul. Dykova
• zajistit odvoz stavebního materiálu - kanalizační a betonové roury a hromady
hlíny, vyčistit pozemek od navezené hlíny, která je mimo jiné obrostlá
náletovými plevelnatými rostlinami na zastávce MHD ul. Kyselovská
směrem do města, číslo parcely 255 a 269
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• člen komise upozornil na špatný stav náspu železniční trati Olomouc –
Nemilany, vzrůstu plevele a náletových křovin, rozšiřování plevelnatých
trav.
KMČ po seznámení a projednání předá zjištěný stav MMOl k řešení.
Hlasováno: ( 7 pro, /0 proti, /0 se zdrželo )
• na žádost občanů KMČ požaduje umístění prodejního automatu
jízdenek MHD v prostorách zastávky MHD Slavonín křižovatka směrem
do města

Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 27. srpna 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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