Zápis č. 32
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 11. 12. 2013
Přítomni: Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová,
Petřík, Šebestík, Mgr. Škarabela
Omluvena: Policie ČR sl. Holková
Hosté :
MPO p. Skoupil, Benýšek
Zástupce MPO oznámil, že bude umístěn radar na ul. Zolova a Jižní.

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. 31 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 a s komisí pro občanské
záležitosti pí Romanovskou.
4. Statutární město Olomouc – primátor – Pozvánka na 24. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Olomouce, které se koná dne 16. prosince 2013 od 9.00
hodin na MmOl, Hynaisova 10 ve velkém zasedacím sále.
KMČ bere na vědomí.
5. Email – MmOl – odbor životního prostředí. oddělení péče o zeleň, sdělení
po provedení místního šetření:
- ul. U Zahrádek ( obě strany ulice ) – travnaté plochy budou od roku 2014
zařazeny do pravidelné údržby
- ul. K Lesíku – travnaté plochy podél ulice ( obě strany ) po dům č. 23
budou zařazeny do sečí 2 x ročně
- ul. Na Stráni (strana podél domků ) – po ul. U Zahrádek bude zařazená do
pravidelné údržby, strany protější 2 x ročně
- ořez stromů a keřů:
- ul. Kyselovská ( u pomníčku ), ul. Klostermannova ( od prvního osvětlení
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od ul. Jižní ) – keře budou od roku 2014 zařazeny do pravidelného ořezu (2x
ročně )
- ul. Kyselovská ( bývalé nákupní středisko ) – keře kustovnice budou
v zimním období 2013/14 zmlazeny na čípek, vyčištěny a zamulčovány, keře
zlatého deště podél chodníku budou sníženy, odpleveleny a zamulčovány
rovněž v zimním období 2013/4 a od roku 2014 budou zařazeny do
pravidelného ořezu ( 2 x ročně )
- ul Jižní 13 ( u zdravotního střediska ) – keře budou v zimním období
2013/14 sníženy, od roku 2014 budou zařazeny do ořezu 1 x ročně
ul. Janíčkova – pařezové výmladky budou v zimním období odstraněny
vyfrézováním nebo vykopáním
- ul. Jižní 17 ( z boku domu ) – větve keřů – jalovců a stromů – borovic
budou zkráceny, jelikož zasahují do chodníku v zimním období 2013/14převážná část pozemků kolem domů č. 17 – 21 není ve vlastnictví
statutárního města Olomouce
KMČ bere na vědomí
6. AGPOL, s. r. o Olomouc, členové KMČ byli informováni o průběhu
jednání 2. výrobního výboru a seznámeni se současným stavem
zpracovávané
projektové dokumentace na akci: „Protipovodňová
opatření na Nemilance – zatrubnění ul. Zolova“ DSP.
KMČ bere na vědomí.
7. Členové KMČ byli seznámeni se změnami jízdních řádů DPMO
s platností od neděle 15. 12. 2013. Informace občanům jsou přístupné na
veřejném internetu.
KMČ bere na vědomí.
8. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství – seznámení a projednání záznamu z jednání se zástupci
KMČ č. 23 ve věci problematiky dopravy v Olomouci – Slavoníně,
konkrétně v ulicích Jižní a Zolova.
KMČ bere na vědomí, vyvolá jednání a bude požadovat na Odboru
stavebním, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací o
provozu na pozemních komunikacích.
9. Č. j. SMOL/206068/2013/OZP/PZ/Jar – Dohoda o povolení zvláštního
užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce firmě MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. Olomouc – prováděcí firmě obch. Spol. WALTR
Stroje s.r.o. Přáslavice 15 užívat pozemek p.č.1126 ostatní plocha o
výměře 842.00 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc v termínu od 21. 10.
2013 do 30. 10. 2013 – výkopové práce – havárie vodovodního řadu. Pro
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účely zpoplatnění za užívání veřejného prostranství je určena 12 m2
plocha.
KMČ bere na vědomí
10. Přítomní členové KMČ rozhodli, že v roce 2014 se budou schůze
převážně konat tradičně poslední úterý v patřičném měsíci v 17.00 hod
v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74.
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

28. ledna
25. února
25. března
29. dubna
20. května
24. června

2014
2014
2014
2014
2014
2014

Červenec
29. července
Srpen
26. srpna
Září
30. září
Říjen (středa) 29. října
Listopad
25. listopadu
Prosinec
16. prosince

2014
2014
2014
2014
2014
2014

pí Šimoníková poděkovala všem přítomným za spolupráci při řešení
problémů v obvodu působení naší KMČ. KMČ děkuje všem pracovníkům
magistrátu za spolupráci v roce 2013, přeje mnoho hezkých chvil v příjemné
atmosféře vánoc, pevné zdraví, hodně štěstí v novém roce všem našim
občanům.
Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 28. ledna 2014 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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