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Zápis č. 6    
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 31. 8. 2015         

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

                        Kührová, Šebestík, Mgr. Škarabela, Mgr.Štrajt   

Omluveni:      Boková, Staňková                                    

 

 Státní policie ČR :                       p.Mochťák                                               

 Městská policie Olomouc:           p. Hanus, Zeman  

   

 Hosté:            MmOl, pracovnice detašovaného pracoviště pí L.Dostálová 

                        a pan Mgr. J.Šindelka, Topolová 9 Olomouc – Slavonín 

  

Pan Mgr. Šindelka se dostavil na jednání KMČ a předal žádost občanů na 

vybudování přechodu na ul. Schweitzerova - zastávka MHD ul. Jižní.  

KMČ po projednání žádost občanů doporučuje k vyřízení s tím, že tento 

požadavek  má KMČ č.23 uplatněn v plánu investic již od roku 2013.        
Žádost bude předána příslušnému odboru MmOl (OVVI a odboru investic).                                                       

                                                                                

Požadavky na MPO:      

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

Zolova, dále dle možností v celé místní části Slavonína             

 KMČ doporučuje občanům v případě nadměrného hluku přivolat 

Městskou policii na číslo 156           

 umístit radar z důvodu zvýšené průjezdnosti vozidel na komunikaci II/570 

ul. Jižní - Zolova         

                                                     

1. Jednání:          

          pí Šimoníková  přivítala všechny přítomné a oznámila,  že dle bodu 8    

          jednacího řádu KMČ je komise v počtu 9  přítomných členů  usnášení  

          schopná.                  

2. Provedena kontrola plnění zápisu č. 5  a  konstatováno, že k doplnění  

     zápisu č.5 nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy.  

          

3. Předsedkyně KMČ informovala  o jednání  s odborem investic, Povodím  

     Moravy, provoz Přerov,  ŽP, TSMO a.s., a  s vedoucí odd. KMČ DP  

    OVVI Danielou Horňákovou           

     -    za účasti pracovníka TSMO a.s. byl potvrzen zápis o odevzdání a převzetí  

          díla – Opravy komunikací: 
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          Chodník Zolova u kapličky od č. 26 po č. 34  

          Vozovka Kyselovská – Janíčkova – oprava živice, oprava živice překop   

- Magistrát města Olomouce, kancelář primátora – tisková zpráva od člena  

      Rady města Mgr. Filipa Žáčka o stavbě nového chodníku a nasvětleného  

      přechodu pro chodce. KMČ děkuje MmOl za realizaci této akce.                                         

- Informace o  předběžném stanovení termínů sečí v závislosti na aktuální  

stav zeleně a vývoj počasí. Občané budou informování prostřednictvím  

vývěsních skříněk.    

      -    odsouhlasení projektu na stavební úpravy vozovky ul. Dykova.      

       KMČ bere informace na vědomí                           
                                      

4.  KMČ obdržela písemnou  odpověď Č.j. SMOl/183688015/OZP/PZ/Sta  

      z odboru životního prostředí, oddělení péče o zeleň o vykácení suchých  

       stromů – jeřabin nacházejících se na svahu ul. Na Stráni. Žádost byla   

       MmOl zaslána na Státní pozemkový úřad k vyřízení.  

       KMČ bere na vědomí         
 

5. Statutární město Olomouc odbor investic č.j.Ol/153868/2015/Ol/Zac     

Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2016.    

A / Plán investic roku 2016 – požadavky a realizace staveb KMČ č.23                           

                Olomouc – Slavonín     

          B/  Plán investic roku 2016 – požadavky projektová příprava  KMČ  

                č.23 Olomouc – Slavonín  

          KMČ projednala návrh požadavků na investice na rok 2016.    

          Členové KMČ s pořadím návrhu souhlasí.   

           

      6. Statutární město Olomouc odbor majetkoprávní  - Vladimíra Brázdová    

          Požadavky na údržbu pro rok 2016. 

          KMČ projednala plán údržby na rok 2016.       

          Členové KMČ souhlasí s požadavky na údržbu pro rok 2016.   

          

6. TSMO a.s. - Plán prací na měsíc září 2015 v místní části Slavonín. KMČ  

     oznamuje občanům, že ve státní svátek 28.9.2015 bude probíhat svoz  

     odpadů beze změn podle běžného harmonogramu.               

          KMČ bere na vědomí                         
      

      Požadavky KMČ                                                                                                                                                                             

- zajistit odvoz hromady hlíny, vyčistit pozemek od navezené hlíny, 

která je mimo jiné obrostlá náletovými plevelnatými rostlinami na 

zastávce MHD ul. Kyselovská  směrem do města, číslo parcely   

     255 a  269  

-  žádáme MmOl – OVVI o zajištění aktuálního výtisku územního 

plánu pro potřeby KMČ    
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-  ořezat keře za domem č.1 ul. Kyselovská zasahujících do chodníku u 

nově vybudovaného přechodu      

-  zařadit a zajistit sečení v celé ul. Durychova po obou stranách  

-  ořezat stromy a keře před domy č. 17 – č. 23  

-  dořešit pravidelný odvoz posekané trávy z hřiště TJ SOKOL 

Slavonín, která zahnívá a obtěžuje okolí 

KMČ obdržela od občanů několik připomínek popsaného 

současného stavu. KMČ doporučuje pravidelný odvoz veškeré 

posečené trávy a nebo umístění vhodných nádob a pravidelný odvoz       

-  žádáme o  opravu výtluků v  ul. Ve Vrbinách  

-  KMČ požaduje odvoz asfaltových plátů po opravě vozovky (ČEZ)      

     v ulici Janíčkova         

 

Předsedkyně KMČ poděkovala všem přítomným za účast a oznámila další   

termín jednání KMČ.  Další řádné jednání KMČ 23   se uskuteční v úterý 

dne 29. září 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         

                                    
            

 

 

 


