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Zápis č. 36   
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 29. 4. 2014   

 
Přítomni:    Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kührová, Petřík,  

                    Šebestík, Mgr. Škarabela   

                                

Nepřítomen:   SPO   sl. Holková,  M. Kaláb    

            

Hosté :            MPO  p. Benýšek      

                                 

   Požadavky na Policii ČR a MPO:  

 

 KMČ doporučuje občanům v případech rušení nočního klidu, aby volali 

Městkou policii nebo Policii ČR na linku č. 156      

 při zvyšujícím se nebezpečí nadále provádět kontrolu pro bezpečné 

přecházení dětí na přechodech v ranních hodinách     

 průběžně provádět měření rychlosti na komunikaci II/570         

 umístit radar z důvodu zvýšené průjezdnosti vozidel ve směru z  ul. 

Slavonínské na ul. Jižní před odbočkou na ul. Topolová     

 zamezit parkování vozidel firmy M+M na ul. Zolova v křižovatce na p.č. 

92/5 (špatný výhled)  a na trávě včetně umístění poutačů zasahujících do 

komunikace  

 prošetřit povolení k záboru před domem č.45 na ul. Jižní   

 v ul. Klostermannova a v ul. U Zahrádek zamezit parkování vozidel 

znemožňujícím průjezdu vozidel    

 odbor ŽP nahlásil KMČ opakované přemístění kontejnerů na tříděný 

odpad z ul. Na Stráni na ul. Pod Kostelem      

                  

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. 35 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. pí Šimoníková informovala členy KMČ o průběhu jednání s vedoucí odboru  

    kanceláře primátora MmOl, s odborem dopravy  MmOl, TSMO, s odborem  

    investic, ŽP a s vedoucím odd. KMČ a DP OVVI  Mgr.Puhačem       
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 o prohlídce a záměru realizace „Rekreační zóna Lesík“  - přizvat 

ředitele Lesů MmOl  

 seznámení se zápisem z jednání o řešení stížnosti paní Evy Pastrnkové, 

bytem Jižní 39  na provoz na komunikaci na ul. Jižní  

 Pan Jaroslav Škriba - dotaz na vybudování kanalizace v ul. Konrádova 

a žádost na obnovení a vybudování chodníku v ul. Machátova a ul. 

Konrádova  

              KMČ po projednání a seznámení bere na vědomí, žádost podporuje  

              a sděluje, že požadavky má již KMČ uplatněny v „Plánu investic na  

              realizaci staveb“                 

 informace o provedených úpravách a ořezy na ul. Na Stráni a místním 

hřbitově. Na základě sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových bude pokračováno postupně v úpravách na pozemku p.č. 

948/9          

4. Statutární město Olomouc –  primátor – Pozvánka na 26. veřejné zasedání 

    Zastupitelstva města Olomouce na pondělí 5. května 2014 od 9.00 hod. do  

    budovy Magistrátu města Olomouce – Hynaisova 10, Olomouc     

    KMČ   bere na vědomí          

  

5. Č. j. TSMO/125/2014/Hol TSMO – informace o službách zajišťovaných 

    TSMO a.s. v měsíci květnu včetně přehledu základních činností a kontaktních  

    spojení.     

    KMČ  bere na vědomí               

   

6.Č. j. SMOl//060979/2014/OZP/PZ/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání  

   veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, evidenční číslo smlouvy OZP- 

   PZ/ZVP/000940/2014/Jar, kterou se povoluje fy MSEM, a.s. Frýdek-Místek    

   Olomouc zábor v ulici Zolova, Za Kostelem, pozemek p.č. 1117/1, 1114/1, 

   1229/23, 1116/1, 1120/4, 1229/20, 952/2 ostatní plocha v k.ú. Slavonín, obec  

   Olomouc: I. etapa od  19. 3.  do 30. 3. 2014     260 m
2
 

                   II. etapa od  31.3.   do 16. 4. 2014     260 m
2
   

                  III. etapa od  17.4.   do 30. 4. 2014     260 m
2
 , celkem 780 m

2
   

   výkopové práce – nové NNk, DTS. Pro účely zpoplatnění za užívání veřejného  

   prostranství je určena  plocha dle harmonogramu m
2
.           

   KMČ bere na vědomí.    

   

7. Č.j. SMOL/OPK/79/857/2014/Nan Magistrát města Olomouce – odbor  

   stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací. 

   Rozhodnutí – povolení, zvláštní užívání MK v ul. Dykova 15 v Olomouci –  

   Slavonín – vozovka –  odvoz suti panu Jiřímu Týřovi v době od 22. 3. 2014 do  

   23. 3. 2014. Komunikace bude uvedena do původního stavu v temínu do 23. 3.  

   2014.  KMČ bere na vědomí      
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8. Pozvání do dopravního Centra Semafor pro vyznavače sportu a jízdy na těch  

  nejrozmanitějších kolech. Od 15 do 18 hodin je pro návštěvníky připraven  

  atraktivní program.  

  KMČ bere na vědomí.                       

     

9 . Č.j. SMOL/OPK/79/925/2014/Št Magistrát města Olomouce – odbor  

   stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací. 

   Rozhodnutí,  povolení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení MSEM,  

   a.s. Collo –louky Frýdek-Místek  zvláštní užívání MK v ul. Za Kostelem,  

   Zolova v Olomouci – Slavonín – chodník, vozovka –„ I.etapa (Za Kostelem, 

   Zolova 36 v době od 24.3.2014 do 13.4.2014, II.etapa (Zolova od č.16 po č.4)  

   od 14.4.2014 do 30.4.2014 realizace stavby – nové NNk, DTS“  ruční i strojní  

   výkop.    

   KMČ bere na vědomí.   

                         

10. TSMO, a.s. – Objednávka prací na měsíc duben a květen 2014.          

      KMČ bere na vědomí          

         
11. SBĚROVÁ SOBOTA  se uskuteční dne 10. května 2014 od 8:00–13:00  

      hodin. Stanoviště  ulice pod Kostelem (U.N. R. A.) 

        
12. MmOl, odbor dopravy, oddělení MHD – informace o uznávání časových  

      jízdenek IDSOK. 

      KMČ bere na vědomí.     
    

Požadavky KMČ:   

 

 v letošním roce vybudovat chodník a přechod na levé straně ul.   

Kyselovská a napojení na chodníky z ul. Jižní a z ul. Kyselovská – 

Zolova (ZŠ) – běží územní řízení, projektant pracuje na dokumentaci 

na vydání stavebního povolení           

 zajistit vyčištění melioračního příkopu na ul. Jižní – Bryxova        

 zabudovat propustek pod železniční tratí, aby nedocházelo k záplavě celé 

městké části Slavonín        

 ořezat keře na ul. Kyselovská č. l zasahující do chodníku k ul. Jižní  

 ořezat tuje v ul. Klostermannova po celé délce  plotu včetně snížení 

 ořezat keře ve svahu směrem ul. Kafkova  při vjezdu na dálnici směr 

Prostějov  

 odstranit části oplocení mezi parcelou č. 91 a 1118/9. které cca v šíři 1 m 

je posunuto mimo hranice pozemků (zasahuje do p.č. 1118/9) 



 4 

 odstranit nežádoucí popínavé rostliny, které vyrůstají z oplocení a zužují 

průchod kolem Nemilanky  

 ořezat, upravit túje na ul.Zolova p. č. 86, které svým vzrůstem přesahují 

oplocení a snižují výhled řidičům (pozemek patří ŘSD)    

 vysázet okrasné stromy na ul. Jižní 1 až po ul. Arbesova a na 

 ul.Kyselovská před domy č. 75 a 77    

 žádáme odbor ŽP MmOl o  umístění odpadkových košů na psí 

exkrementy v celé místní části Slavonín   

 KMČ požaduje pravidelné sečení celé parcely č. 298 v k. ú. Slavonín  

kolem celé Kapličky a U Pomníku na ul. Kyselovská, dále na ul. Jižní, ul. 

K Lesíku a ul.Dykova podél toku „Nemilanky“ a ul. Janíčkovu     

 

    

 

 

                        

Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý  dne 20. května   2014 v 17.00  

hodin v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu 

KMČ veřejné. 

 

 

 

Zapsala: Šimoníková                                     KMČ č.23: Bohuslava Šimoníková    
                                                                                                                           

 

 


