Zápis č. 30
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 29. 10. 2013
Přítomni: Šimoníková, Dobrovský, Hausner, Kaláb, Kührová, Petřík,
Mgr. Škarabela, Šebestík
Omluvena: Fišrová
Hosté :

Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora,
SP sl. Holková, MPO p. Benýšek
Klub seniorů Slavonín, pí L. Dvořáčková

Pí Mgr. Eva Machová podala podrobnou informaci k výstavbě Domu pro
seniory v naší městské části. Členové KMČ vznesli na pí náměstkyni dotazy,
které objasnila. Dále byla požádána o podporu při realizaci přechodu pro chodce
na frekventovaných ulicích:
- ul. Beka,
- ul. Zolova U Kapličky
- ul. Schweitzerova x Jižní ( zastávka MHD ul. Jižní )
Požadavky na Policii ČR a MPO:
• provádět častější kontroly na ul. Jižní, ul. Zolova, Dykova a v ul.
Ve Vrbinách, dodržování rychlosti a bezpečného přecházení
• zvýšit dohled na místním hřbitově s blížícím se svátkem památky
zesnulých
• KMČ žádá instalaci kamerového systému na stanoviště tř. odpadu u
cihelny a u kontejneru na hřbitově, kde dochází k zakládání černých
skládek na veřejném prostranství
• KMČ doporučuje občanům v případech rušení nočního klidu, aby volali
Městkou policii nebo Policii ČR na linku č. 156
• pomáhat při zajištění bezpečného přecházení dětí na přechodech v ranních
hodinách
• umístit radar ve směru z ul. Slavonínské na ul. Jižní před odbočkou na ul.
Topolová
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. 29 a bylo konstatováno, že k doplnění zápisu
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nebyly predloženy 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 odborem dopravy
MMOL, s oddělením životního prostředí, TSMO, a.s., Povodím Moravy,
divizí Přerov a s vedoucím odd. KMČ a DP OVVI.
- stav veřejné zeleně, odplevelení chodníků
- seznámení o odevzdání a převzetí díla – opravy chodníků dle požadavku
KMČ z prostředků KMČ byla dočerpána částka do 300 tis. Kč
- TSMO, a.s. - zabudování vpusti před ZŠ ul. Zolova
-obnovení a doplnění hracích prvků na dětském hřišti, je řešeno samostatně
s odborem koncepce a rozvoje : zajistí M. Dobrovský a Mgr. J. Škarabela
- KMČ byla doručena odpověď na žádost o informace týkající se
zanedbaného železničního náspu v městské části Olomouc – Slavonín
- úprava MK v okolí rodinných domů na ul. Hakenova
- INSTA CZ s.r.o. – odpočty vodoměrů do 31. 10. 2013
- informace o změnách jízdních řádů od 18. 10. 2013
4. KMČ obdržela žádost pí Šárky Belšíkové z Nemilan ve věci možnosti
zajištění bezpečnosti pohybu dětí při přechodu komunikace Jižní. Žádá KMČ
o podporu ve snaze řešit situaci, která vzhledem k dosti frekventované
komunikaci ohrožuje bezpečnost dětí navštěvujících zdejší nižší stupeň ZŠ.
KMČ po projednání bere na vědomí podněty pí Belšíkové a žádost předá a
projedná s odborem dopravy MMOL. Pokusí se vyvolat jednání na Sm
kraji k zabezpečení bezpečnosti dětí a občanů na ul. Jižní a ul. Zolova.
Hlasováno: ( 8 pro /0 proti /0 se zdrželo )
5. Základní škola a Mateřská škola Raisova l, Olomouc - Nemilany – žádost
ředitelky školy o provedení opatření ke zvýšení bezpečnosti pěších osob
ohrožených dopravou.
KMČ projedná na odboru dopravy možnosti řešení.
Hlasováno: ( 8 pro /0 proti /0 se zdrželo )
6. SMOl/22/5091/2013/Pr – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku
statutárního města Olomouce, nebo ke zřízení věcného břemene na majetku
statutárního města Olomouce.
parc. č. 971/29 zast. pl. o výměře 284 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc
Předmětný pozemek se nachází v lokalitě Za humny. Zemědělské družstvo
Olomouc žádá o pronájem pozemku za účelem užívání budovy bez č.p. a č.e.
(zemědělská stavba) ve vlastnictví Zemědělského družstva Slavonín.
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KMČ po projednání s o u h l a s í s pronájmem parc. č. 971/29 zast. pl.
o výměře 284 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc.
Hlasováno: ( 8 pro /0 proti /0 se zdrželo )
7.AGPOL, s. r. o. Olomouc VA/456/13 – Protipovodňová opatření na
Nemilance – zatrubnění ul. Zolova.
KMČ bere na vědomí informace o aktuálním stavu projektové
dokumentace k plánovaným protipovodňovým opatřením.
8.MMOl - Záznam z jednání ve věci rekonstrukce komunikace Slavonín –
Durychova, příprava projektové dokumentace.
KMČ bere na vědomí.
9.MmOl Komise pro občanské záležitosti – Pozvání na Vzpomínkovou tryznu
za zemřelé, která se koná dne 2. listopadu 2013 ve 14.30 hod v obřadní síni
krematoria v Olomouci.
KMČ bere na vědomí.
10. TSMO/2013 – plán prací na měsíc říjen 2013- Harmonogram a plán prací
byl umístěn ve vývěsních skříňkách.
KMČ bere na vědomí.
11. Klub seniorů Slavonín ve spolupráci s KMČ uskuteční
Rozsvícení vánočního stromku v pátek 13. prosince 2013 ve 16,30 hod ve
dvorním traktu ul. Kyselovská 74.
KMČ bere na vědomí.
Požadavky KMČ :
• vysázet okrasné stromy na ul. Jižní 1 až po ul. Arbesova a na ul. Kyselovská
před domy č. 75 a 77
• odstranit strom v toku „Nemilanka“ proti domu č. 21 v ul. Dykova
• upravit a vyčistit meliorační příkopy na ul. Bryxova, Jižní a Kyselovská
• vyčistit vpustě na ul. Dykova ve střední části
• KMČ žádá o prořezání křovin v ul. Klostermannova po celé délce, dále
v prostoru před domy č. 19 – 21 ořezat jehličňany na ul. Jižní
• KMČ žádá o vyčištění od plevele zasahujícího do cesty u spojnice z ul.
Kyselovské na ul. Jižní
• ořezat keře podél chodníku na ul. Jižní směrem do města souvisejících
s domem č.1 na ul. Kyselovská
• KMČ upozorňuje na špatný stav umístěných nebezpečných lávek přes
„Nemilanku“ od ul. Dykova až k železničnímu přejezdu ul. Janíčkova
• opravit propadlou vozovku na ul. Kafkova a na ul. Zolova U Kapličky

3

• KMČ požaduje pravidelné sečení celé parcely č. 298 v k. ú. Slavonín U
„Kapličky“ a v ul. K Lesíku
• KMČ na základě podnětu občanů žádá o vykácení 2 suchých stromů na ul.
Hakenova před domem č. 18
• KMČ žádá o vykácení suchých keřů na hřbitově po celé délce, jejich
kořeny ničí plot, a zvedají náhrobky. KMČ požaduje urychlené řešení
této situace a v měsíci listopadu pozve na jednání KMČ ředitele hřbitovů
města Olomouce.

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