
 1 

   

 

 

Zápis č. 46     
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 24. 2. 2015       

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

                     Šebestík,  

Omluven:    Mgr.Škarabela                 

 Městská policie Olomouc – pí Žižková, p. Šponer                     

                                                                                     

Požadavky na MPO:    

      

 provádět častější kontroly na ul. Jižní, ul. Klostermannova, Arbesova, 

Durychova, ul. Zolova, K Lesíku, Durychova, Ve Vrbinách, u bývalé 

prodejny U.N.R.A na ul. Kyselovská a místním hřbitově 

 KMČ požaduje MPO  instalování kamer u bývalé prodejny U.N.R.A,  a 

na místním hřbitově, současně upozornit majitele  na nepořádek u bývalé 

prodejny U.N.R.A.    

                             

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. 45 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 informováni o jednání s  TSMO a.s., 

     s odborem investic, odborem dopravy,  odborem koncepce a rozvoje,   

     odborem  ŽP a  s vedoucím odd. KMČ DP OVVI Mgr.Puhačem.     

         

  -    oprava ul. Bryxova, zpevnění vozovky            

   -   oprava obslužné komunikace Dykova     

   -   informace k organizaci sběrových sobot   

   -   zápis o odevzdání a převzetí díla, přemístění vitríny     

   -   znečištění na ulici Josefa Beka, vyjádření společnosti MSEM 

   -   rekonstrukce dětského hřiště pro věkovou kategorii 0-6 let +6-12 let, jedná  

       se o rekonstrukci stávajícího dětského hřiště v areálu TJ Sokol nevyžadující  

       povolení stavby, KMČ upřesnila a písemně předala požadavky OKR MmOl     
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4.  Zástupci MPO předali výsledky dopravní zatíženosti ul. Jižní – Zolova.  

    Výsledky měření jsou k náhlédnutí na KMČ.                                             

 

5. Email – Mgr. Simona Dohnalová – Žádost o urgenci požadavku na opravu  

    ulice Dykova, střední části. Projednáno na odboru dopravy dne 9. února 2015.   

    Žádost  bude opět předána na odbor dopravy.         

            

6. Email – OVVI – Pozvánka na minikonferenci Současné výzvy zahraniční a  

    bezpečnostní politiky EU, která se uskuteční 25.2.2015 od 17 hodin ve  

    velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce, ul.Hynaisova 10.     

    KMČ bere na vědomí         

  

7. Email – Žádost provozovatelky pouťových atrakcí o nájem veřejného  

    prostranství 300 m
2 
k účelům podnikání, činnost zábavné rodinné atrakce  

    ke dni 30.03 – 12.04 2015 v části Olomouc – Slavonín.    

    KMČ bere na vědomí                             

      
8. Dle sdělení Magistrátu města Olomouce oznamujeme občanům, že bude    

    proveden svoz BIOODPADU dle harmonogramu dne 9. března  2015.         

 

 Požadavky KMČ:    

 

  

 na základě opakovaných požadavků občanů KMČ požaduje  

     obnovení  spojení s obchodním centrem OC HANÁ  

 vybudovat chodník a přechod na levé straně ul.   Kyselovská a     

         napojení  na chodníky z ul. Jižní a z ul. Kyselovská – Zolova (ZŠ).  

 zúžit a snížit  tuje u zdravotního střediska z důvodu znemožnění 

výhledu na přijíždějící vozidla    

 MPO doporučuje zastřihnout keře před bývalou prodejnou 

U.N.R.A          

 provést opravu chodníku od ul. Schweitzerova po ul. Bryxova              

 KMČ žádá odbor dopravy o opravu poklopu 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          

 KMČ požaduje odbor životního prostředí o upozornění majitele 

objektu U.N.R.A na udržování pořádku   

      

 v areálu TJ Sokol je opakovaně při akcích pořádán ohňostroj,    

který je vystřelován do ul. Jižní na rodinné domy, kde může dojít 

k ohrožení majetku. Je to nebezpečné, občané bydlící v okolí 
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žádají, aby takové akce nebyly povolovány. Poukazují, že 

ohrožují jejich zdraví, psychiku a také domácí zvířata    

    

  KMČ požaduje označení dopravní značkou zákaz vjezdu na   

             komunikaci ( parc.č. III 8 ) bývalé hvězdárny s tím, že dopravní  

             obsluze bude vjezd povolen       

   

 

      

Další jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 24. března 2015 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       

   
                                
        


