Zápis č. 41
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 30. 9. 2014
Přítomni:

Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb, Kührová,
Petřík, Šebestík
Nepřítomen: Mgr. Škarabela
Hosté :
Policie ČR sl. Holková, Městská policie p.Špuner, p.Hanus
Byl vznesen dotaz proč dochází k častému střídání zástupců Městské policie
pí Baštincová, občan
Dostavila se pí Baštincová bydlící na ul. Jižní a upozornila na nedostatek
parkovacích míst u Základní školy Slavonín a neutěšenou situaci přilehlých
komunikací.
KMČ požádá o zařazení do plánu akcí.
Požadavky na Policii ČR a Městskou policii:
 častěji provádět měření rychlosti na komunikaci II/570
 umístit 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
 rušení nočního klidu na ul. Hakenova - KMČ doporučuje občanům
v případech rušení nočního klidu, aby volali Městskou policii nebo Policii
ČR na linku 156
 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 8
přítomných členů usnášeníschopná.
Přednesený program byl bez připomínek přijat. (8/ pro /0 proti/ 0 se zdrželo)
2. Provedena kontrola zápisu č. 40 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.
pí Šimoníková informovala členy KMČ o průběhu jednání s náměstkem
hejtmana PhDr, MBA A.Mačákem na Olomouckém kraji, s odborem dopravy,
investic MmOl, ŽP, TSMO, a s vedoucím odd. KMČ a DP OVVI Mgr.Puhačem
 komunikace II/570 – řešení frekventované dopravy na ul. Jižní a ul.
Zolova
 opravy a údržba komunikací v celé místní části, dočerpání
finančních prostředků KMČ č. 23
 pojmenování ulice – Slavonín – Macharova
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3. E-mail – Předsedkyně KMČ obdržela pozvánku od primátora JUDr., MBA
M.Majora na prezentaci výsledků dotazníkového šetření nazvaného „Postoje
občanů statutárního města Olomouce 2014“ konaného dne 9.9.2014
v Uměleckém centru UP.
4. Č.j. SMOL/OPK/79/3893/2014/Nan Magistrát města Olomouce – odbor
stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací.
Rozhodnutí - povolení žádosti panu Vlastimilu Rolencovi, Dykova 10
v Olomouci - Slavonín o zvláštní užívání MK v ul. Dykova č.10 v Olomouci –
Slavonín–chodník za účelem výměny odpadového potrubí v době od 26. 2014
do 3. 10. 2014, ruční výkop.
Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do 3.10. 2014
KMČ bere na vědomí.
5. Email – OVVI – Žaneta Ambrožová – Kalodová, podněty k řešení:
- studie Jeremiášova
- dopravní hřiště v Olomouci – Slavoníně, vyjádření odboru koncepce,a
rozvoje, oddělení koncepce zeleně a rekreace Statutárního města
Olomouce
- ul. Jižní – TJ Slavonín rekonstrukce hřiště pro děti 0 – 6 let a 6 – 12 let
KMČ po projednání předložené návrhy předá na MmOl.
6. Email – TSMO – aktuální informace provozovny veřejného osvětlení a SSZ
TSMO, a.s. k výpadkům veřejného osvětlení v některých částech Olomouce.
KMČ bere na vědomí.
7. Č. j. TSMO/3589/2014/Hol TSMO – informace o službách zajišťovaných
TSMO a.s. v měsíci říjnu 2014.
KMČ bere na vědomí
8. Email – Gabriela Štefanová – Žádost o dopravní řešení v ulici Josefa Beka a
žádost o dobudování veřejného osvětlení v ulici Josefa Beka.
KMČ po seznámení a projednání doporučuje rozšíření VO a dopravního
řešení. KMČ předá požadavky odboru dopravy MmOl.
Hlasováno: (8 pro /0 proti /0 se zdrželo)
9. Magistrát města Olomouce, odbor ochrany – Předsedkyně KMČ obdržela
pozvánku na jednání dne 2. října 2014 – Dokončení projektu - Riziková
území při extrémních přívalových srážkách. Cílem projektu bylo prověřit
odtokové poměry na území města Olomouce, vyhledat lokality ohrožené
bleskovými povodněmi a pro tyto navrhnout příslušná protipovodňová
opatření.
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10. KMČ obdržela od MmOl písemné vyjádření Povodí Moravy- Podnět
k prověření legálnosti a k případnému odstranění staveb přes vodní tok
Nemilanka. Tento podnět je adresován na odbor stavební a odbor životního
prostředí (vodoprávní úřad).
KMČ byla seznámena a bere na vědomí s tím, že lávka na ul. Dykova –
spojnice s ul. Kyselovská by měla být zachována a legalizována.
Hlasováno: (8/ pro /0 proti /0 se zdrželo)
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)
 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
 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 vybudování ohrady na nádoby kontejnerů na ul.
Kyselovská (cihelna) s tím, že se zabrání zakládání černých skládek
 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 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
 na ul. Jižní před domem č.15 posekat zelený pás
 posekat trávu na místním hřbitově
Další jednání KMČ 23 se uskuteční ve s t ř e d u dne 29. října 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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