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Zápis č. 2    
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 28. 4. 2015       

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

                     Staňková, Šebestík, Mgr.Štrajt     

 

Omluveni:  Boková, Hausner, Mgr.Škarabela     

 

Hosté:        pí Lampířová, pan Petr Bíza a pan Josef Šilbert       

  

 Přítomní občané pí Lampířová a pan Bíza požadovali úpravu vozovky na ul.   

 Požárníků před domy č.15–19. Současně poukázali na zaplavování      

komunikace z přilehlých garáží a uvedli, že není dostatečně zajištěn odvod 

dešťových vod z garáží.               

 KMČ se bude výše uvedenými náměty zabývat.         

                                                

Městská policie Olomouc – pí Žižková                         

                                                                                

Požadavky na MPO:         

 provádět častější kontroly a měření rychlosti na ul. Jižní, ul.    

Klostermannova, Arbesova, Durychova, ul. Zolova, K Lesíku, 

Durychova, Ve Vrbinách a u bývalé prodejny U.N.R.A na ul. Kyselovská 

 KMČ požaduje průběžnou kontrolu dětského hřiště v areálu TJ Sokol.      

 občan z ul. Machátova požádal KMČ o řešení stížnosti  na hluk a rušení 

nočního klidu provozované provozovnou v zahradě restauračního zařízení  

    „Pod Lipami“  na ul. Zolova.   

 KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku na ul. Zolova.  

     KMČ předá stížnost příslušnému odboru MMOl k projednání a  

     doporučuje obyvatelům aby volali Městskou policii nebo Policii ČR  

     v okamžiku rušení nočního klidu.                          

 Městská policie informuje, že stojící automobil na ul. Dykova byl   

odstraněn. 

 Městská policie zmapovala černé skládky v k.ú. Slavonín. Bude dořešeno 

cestou OŽP MMOL.          

                                         

1. Jednání:            

    pí Šimoníková  přivítala všechny přítomné a oznámila, že usnesením   RMO   

   ze dne 31. 3. 2015 byl jmenován do funkce člena komise pan Osvald Hausner.  
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   Dále uvedla, že dle bodu 8 jednacího řádu KMČ je komise v počtu 8  

   přítomných členů  usnášení schopná.             

2. Provedena kontrola plnění zápisu č. 1  a bylo konstatováno, že k doplnění 

zápisu nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy.           

3. Jubilea občanů, nutnost podepsání souhlasu s poskytovanými údaji.  

pí. Šimoníková prověřila správnost u pí. Romanovské.                

4. předsedkyně KMČ informovala  o jednání s náměstkem primátora    

PhDr. Urbáškem, s náměstkem primátora Ing.Czmerem, dále s odborem 

investic, dopravy, koncepce rozvoje, ŽP, Komisí  pro občanské záležitosti 

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

     -    seznámila členy KIMČ s pracovním jednáním na odboru dopravy 

    připravované stavby „Oprava ul. Dykova za účasti  projektanta Ing.Tužína  

    a Odboru koncepce a rozvoje   MMOL            

- vybudování nových přechodů pro chodce, realizace akcí v k.ú.Slavonín   

a) Jižní – dopravní opatření: Jedná se o vybudování přechodu pro chodce. 

Dále bude vybudována nová zastávka MHD směr centrum, na 

nástupišti bude osazen přístřešek.           

b) vybudování přechodu a Zolova- Kyselovská: 

              vybudování chodníku v křižovatce uvedených ulic v m.č. Slavonín a to   

              napojením chodníku na příjezdovou komunikaci k parkovišti         

- pozvání na setkání předsedů KMČ s představiteli města dne 27.4.2015 

     v zasedací místnosti primátora SMOL       

  -    pozvánka na setkání všech 27 KMČ s představiteli SMOL a Městské  

       policie Olomouc dne 29.4.2015 v zasedací místnosti OL, Hynaisdova ul.  

 -    MMOL, OVVI Mgr,Puhač, informace k administraci odměn členů komise  

                

  -   sběrová sobota proběhne ve Slavoníně dne 23. května 2015, občané  

       budou informováni ve vývěsních skříňkách a místním rozhlasem 

   -   poplatek za komunální odpad – platba musí být provedena do konce      

       května 2015                           

          
5. Občan p. Josef  Šilbert z ul. Dykova podal stížnost na provoz dětského 

hřiště v areálu TJ Sokol Slavonín. 

Stížnost bude předána příslušnému odboru MMOL. 

     

6. Mgr.Štrajt, Durychova 12 požádal o ošetření  okrasných stromů a keřů. 

Bude dořešeno cestou OŽP MMOL. 

           

7. TSMO a.s. informace o službách zajišťovaných společností a kontaktních  

          spojení TSMO, a. s. pro KMČ, objednávka TSMO, a.s. na měsíc duben   

          2015 a informace o vydání dalšího čísla Zpravodaje TSMO   

           KMČ bere  na vědomí    
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8.  Technické služby města Olomouce, a.s. – Orientační náklady na  

      opravy komunikací – místní část Olomouc – Slavonín 

      Členové komise odsouhlasili orientační náklady na poptávané akce opravy  

      komunikací  v lokalitě Slavonín  na  rok 2015 a to:  

      1/ Lokalita ul. Zolova od kapličky tzn. od č. 26 po č. 34 

      2/ Lokalita ul. Kyselovská Janíčkova u Garden parku oprava živice 

      3/ Lokalita ul. Janíčkova      

     KMČ po projednání souhlasí s navrženými náklady                                             

         Hlasováno : ( 8 pro /0 proti /0 se zdrželo )                                                          
          

   9.   Č. j. SMOl/072339/2015/OS/Pk/Vlc – Rozhodnutí, kterým se povoluje  

   společnosti TARAMONTES s.r.o. Olomouc zvláštní užívání MK v ulici   

   Jižní č. 53 v Olomouci - Slavonín a to chodník – napojení plynovodní  

   přípojky na řad plynovodu v době od 01. 4. 2015 do 10. 4. 2015. Celkový 

   rozsah záboru je 2.00 m
2
. Komunikace bude uvedena do původního stavu  

   do 10. 04. 2015.            

   KMČ bere na vědomí        
 

 10 .  Č. j. SMOl/072364/2015/OS/Pk/Vlc – Rozhodnutí, kterým se povoluje  

    Panu Vařekovi Olomouc, Kyselovská ul. zvláštní užívání MK v ulici   

    Kyselovská č. 213/86 v Olomouci – Slavonín, chodník – oprava fasády  

    rod.domu v době od 03. 4. 2015 do 02. 5. 2015. Celkový  rozsah záboru je  

    2.00 m
2
 – lešení.  Komunikace bude uvedena do původního stavu  

    do 02. 085. 2015.               

         KMČ bere na vědomí    

                                   
11.    Č. j. SMOl/084669/2015/OS/Pk/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje  

    SMOl v zastoupení: Opluštil – Stavby s.r.o., ul. zvláštní užívání pozemní  

    komunikace – silnice č. II/570 v ulici Jižní naproti č. 59 – 67 v obci  

    Olomouc – Slavonín – vozovka – realizace stavby „Jižní – dopravní  

    opatření“   od 20. 04. 2015 do 30. 06. 2015. Celkový  rozsah záboru je   

    24.00 m
2
 výkopové práce, skládka.   Komunikace bude uvedena do  

     původního stavu v termínu do 30. 06. 2015.                  

          KMČ bere na vědomí   

   

12.    Č. j. SMOl/089029/2015/OS/Pk/Nan – Rozhodnutí, kterým se povoluje  

    Společnosti J.V.G.LIVEX Olomouc  s.r.o., ul. zvláštní užívání  

    komunikace v ulici Kyselovská č.o. 107 v   Olomouci – Slavonín –  

    zhotovení vodovodní přípojky  od 27. 04. 2015 do 04. 058. 2015. Celkový 

    rozsah záboru je   1.00 m
2
 výkopové práce. Komunikace bude uvedena   

    do původního stavu v termínu do 04. 05. 2015.                  

         KMČ bere na vědomí  
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13.   Č. j. SMOl/090209/2015/OS/Pk/Vlc – Rozhodnutí, kterým se povoluje  

    Panu Chmelíkovi Olomouc, Nová ulice zvláštní užívání MK v ulici   

     Arbesova v Olomouci – Slavonín, chodník – odstranění havárie na  

     kanalizační příp. k rod. Domu v ul. Machátova č. 15. v době od 21.04.  

     2015 do 27. 04. 2015. Celkový  rozsah záboru je  1.00 m
2
 – výkopové  

     práce.  Komunikace bude uvedena do původního stavu  do 27. 04. 2015                    

          KMČ bere na vědomí              

 

14.   e-mail Dostálová Libuše, detašované pracoviště Nemilany – Stížnost  

       občanů na  průjezd cyklistů v ul.Janíčkova. Žádost o vyřešení problému  

    vzniklého umístěním značky „průjezd zakázan“ v ul. Janíčkova.   

         KMČ po projednání  navrhuje doplnění dopravní značky o průjezd  

         cyklistů v ul. Janíčkova, žádost předá odboru dopravy MMOL              

           

 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).          

 úpravit porost podél Machátové ulice, který lemuje mini parčík 

kolem bývalých stavebnin proti domům s p.č. 11, 13 a 15 od  

    patníku směrem dál  od vozovky, zasahují až do vozovky a   

    ohrožují chodce                           
 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          

 opravit „Boží muka“ na ul. Zolova směrem na Nedvězí na cestě 

č.parcely 1118 sousedící  s parcelou č.55/1           

 obnovit dopravní značení parkovacích  míst před domy na č. 17 – 

21    a č. 23 – 27 na ul.Jižní           

  KMČ požaduje označení dopravní značkou zákaz vjezdu na   

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

             obsluze bude vjezd povolen  

 

Předsedkyně KMČ poděkovala všem přítomným za účast a oznámila další 

termín jednání KMČ.         

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 26. května 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            

                                                                                        předsedkyně         
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