Zápis č. 40
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 26. 8. 2014
Přítomni: Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová, Petřík,
Šebestík, Mgr. Škarabela
Hosté :

Policie ČR sl. Holková, Městská policie pí Žižková, p.Bundil
p.Jiří Lang, občan

Dostavil se p.Lang bydlící na ul. Topolová a upozornil na nedostatek
parkovacích míst v této části.
KMČ doporučuje a požaduje řešení nedostatku parkovacích míst v této
části. KMČ projedná a předá tento požadavek na odbor dopravy MmOl.
Požadavky na Policii ČR a Městskou policii:
 častěji provádět měření rychlosti na komunikaci II/570
 pomáhat při zajištění bezpečného přecházení dětí na přechodech v ranních
hodinách při začátku školního roku i nadále
 prošetřit povolení k záboru před domem č.45 na ul. Jižní
 ponechat umístěný radar na ul. Jižní před odbočkou na ul. Topolová
 zkontrolovat zakládání černé skládky na č.p. 1233/1 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc za drážním domkem na ul. Povelská
 provádět časté kontroly na ul. Durychova, v ul. Na Stráni, zejména u
hřbitova a u bývalé prodejny U.N.R.A na ul. Kyselovská
 upozornit občany na povinnost úklidu po pejscích a dodržování stanovené
vyhlášky MMOl
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 zápisu č. 39 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.
2. pí Šimoníková informovala členy
s majetkoprávním odborem, s odborem
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KMČ o průběhu jednání
dopravy, investic, ŽP, TSMO,

s komisí pro občanské záležitosti MmOl, a s vedoucím odd. KMČ a DP
OVVI Mgr.Puhačem





opravy a údržba komunikací v celé místní části
plán údržby na rok 2015
rozšíření kontejnerů na textil Střediska SOS
KMČ obdržela písemné vyjádření odboru péče o zeleň MmOl (Ing.
Steigrová) k žádosti ořezu keřů – tisu, tamaryšku a zlatého deště na
výšku cca l m, nacházejících se z boku domu č. 20 na ulici Machátova
(u přechodu na ul. Jižní)

4. E-mail – KMČ obdržela na vědomí přepravní opatření z důvodu opravy
komunikace v křižovatce ul. Polská x Schweitzerova v termínu od 7.8.- 10.8
2014, které se dotklo autobusových linek č. 16, 17. 24, 51 a 728.
5. Č.j. SMOL/OPK/79/3089/2014/Nan Magistrát města Olomouce – odbor
stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací.
Rozhodnutí - povolení společnosti STAVEBNINY U KOMÍNA, s.r.o.,
v zastoupení Dopravní značení Svoboda Olomouc s.r.o. Bystrovany
zvláštní užívání MK v ul. Arbesova č. 22 v Olomouci – Slavonín – vozovka –
realizace stavby „Zahrady Olomouc Slavonín, výstavba 4 RD Arbesova ulice“,
úprava křižovatky v době od 30. 7. 2014 do 29. 8. 2014, ruční i strojní výkop,
pohyb vozidel stavby. Komunikace bude uvedena do původního stavu
v termínu do 29.8 .2014
KMČ bere na vědomí.
6. Email – OVVI – Vypnutí el. energie k provedení nezbytných prací – oprava
vedení vysokého napětí.
dne 18.9.2014 Olomouc - Slavonín od 7.30 do 15. hod
ul.Buzulucká, Dykova, Hakenova, Jižní, K Lesíku, Kyselovská,
Machátova, Na Stráni, Pod Kostelem, Samota, U Zahrádek,
Za Kostelem, Zolova
dne 19.9.2014 Olomouc – Slavonín od 7.30 do 15.00 hod
Statky k Hněvotínu
7. Č. j. TSMO/3589/2014/Hol TSMO – informace o službách zajišťovaných
TSMO a.s. v měsíci září 2014
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)
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 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
 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)
 odstranit nežádoucí popínavé rostliny, které vyrůstají z oplocení a zužují
průchod kolem Nemilanky
 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
 odplevelit chodník před bývalou prodejnou U. N. R. A. na ul. Kyselovská
a v celé místní části Slavonína
 obnovit, případně vyměnit tabulky označení jednotlivých ulic částí
Slavonína
 ořezat keře na ul. Arbesova až po ulici Hraniční, brání v průjezdnosti.
 ořezat keře v ul. Klostermannova a na ul. Janíčkova zasahující do
komunikace
 opravit poklop při výjezdu z ul. Klostermannova na ul. Jižní. Poklop je
nad vozovkou o 8 – 10 cm výše, nutno snížit na úroveň komunikace
II/570 ul. Jižní.
 vyčistit kanalizační vpustě v celé lokalitě Slavonína
 opravit uvolněnou dlažbu na ul. Jižní před domem č. 9 – 11
 požadavek na odbor dopravy MmOl (Ing. Motyčková ) na umístění
dopravních značek pro omezení dopravy na ul. Jižní a ul. Zolova 40
km/hod, tonáže 3,5 t, zákazu předjíždění a doplnění komunikace II/570
plnou čarou

Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 30. září 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
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