Zápis č. 7
z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 29. 9. 2015
Přítomni:

Šimoníková, Boková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, Kaláb,
Kührová, Staňková, Šebestík
Nepřítomen: Mgr. Škarabela, Mgr.Štrajt
Státní policie ČR :
Městská policie Olomouc:
Hosté:

p.Mochťák
p. Hanus

Ing.David.Janásek, Státní lesy a.s. Olomouc,
MmOl, pracovnice detašovaného pracoviště pí L.Dostálová,

Ředitel Lesů a.s. Olomouc pan Ing. David Janásek přijal pozvání KMČ č. 23,
kde byl dotazován jaký je záměr s místním Lesíkem. Ze strany KMČ byla
požadována celková úprava: odstranění náletových dřevin, řešit vybudované
tratě pro cyklokros a zajištění odpočinkových prvků. Lesík neslouží pouze
místním občanům, ale i školám a dětem z blízkého okolí. KMČ má požadavek
uplatněn na MmOl od roku 2011. Pan ředitel, ing. Janásek přislíbil řešení
současného stavu Lesíka s tím, že další jednání se uskuteční do konce letošního
roku.
KMČ bere na vědomí
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
 provést kontrolu u sběrových nádob na KO v ul. Na Stráni (u bývalé
prodejny (U.N.R.A), kde začíná černá skládka
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. 6 a konstatováno, že k doplnění
zápisu č.5 nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy.
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3. Předsedkyně KMČ informovala o jednání s náměstkem primátora
PhDr.P.Urbáškem, náměstkem primátora s Ing.Šnevajsem, s odborem
dopravy, s odborem investic, majetkoprávním odborem, odborem
životního prostředí, TSMO a.s., a s vedoucí odd. KMČ DP OVVI
Danielou Horňákovou
- písemná odpověď MMOl - OVVI na požadavek KMČ týkajícího se
pravidelného odvozu posečené trávy z areálu TJ SOKOL Slavonín
- vedoucí odboru dopravy Ing.Petra Pospíšilová – text odeslané zprávy na
oddělení mediální komunikace MmOl na vybudování přechodu na ul.
Schweitzerova - zastávka MHD ul. Jižní
- změna v odměňování členů KMČ
- odvoz zeminy na ul.Kyselovská na p.č. 270 a p.č. 269 před zastávkou
MHD směrem do města
- pozvání odboru investic, oddělení realizace - prohlídka dětského hřiště za
účasti člena KMČ č.23, příslib realizace začátkem října 2015
- odbor ŽP MMOl svolává jednání dne 5.10.2015 v 9:00 hodin (zasedací
místnost) ohledně toku „Nemilanka“ Účast: M.Dobrovský
KMČ bere informace na vědomí

4. Č. j. SmOl/205722//2015/OS/Pk/Ok – Rozhodnutí, kterým se povoluje
společnosti ERMONTA s.r.o. Křest zvláštní užívání MK v ulici Arbesova
č. 2, 4, 6 v Olomouci- Slavonín a to chodník za účelem rekonstrukce NNk
v době od 01. 10. 2015 do 10. 10. 2015. Celkový rozsah záboru je 6,30 m2.
Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do 10. 10. 2015.
KMČ bere na vědomí.

5. Č. j. SmOl/205722//2015/OS/Pk/Ok – Rozhodnutí, kterým se povoluje pí
Jarmile Vařekové, Kyselovská 86, Slavonín zvláštní užívání MK v ulici
Kyselovská č.213/86 v Olomouci- Slavonín a to chodník za účelem
opravy fasády v době od 11. 09. 2015 do 10. 10. 2015. Celkový rozsah
záboru je 14,00 m2. Komunikace bude uvedena do původního stavu v
termínu do 10. 10. 2015.
KMČ bere na vědomí.
6. Č.j.SmOl/1832977/2015/OZP/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje obchodní
společnosti Petr Kratochvíl, Jižní 45 Olomouc, Slavonín zábor v ulici
Jižní 45 na p. č. 581/3, ostatní plocha o výměře 175 m2 v k.ú. Slavonín,
obec Olomouc v době od 25. 9. 2015 do 27. 9. 2015za účelem –
výkopové práce – přípojka dešťové kanalizace v celkové délce 7,5 m2.
KMČ bere na vědomí.
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7. Statutární město Olomouc odbor majetkoprávní, sdělení JUDr. Slezákové,
že letošním roce odbor majetkoprávní zajistil restaurátorskou opravu
trojboké boží muky – památky zapsané v seznamu kulturních nemovitých
památek na ul. Zolova. Dále byla objednána oprava boží muky na
horizontu po levé straně při cestě do Nedvězí a dále do návrhu rozpočtu
na rok 2016 odbor majetkoprávní navrhl mimo jiné i restaurování
kamenného kříže na ul. Zolova.
KMČ děkuje majetkoprávnímu odboru za vstřícné zajištění oprav
kulturních památek v k.ú. Slavonín, obec Olomouc
Požadavky KMČ
- zajistit odvoz hlíny, nebo rozhrnutí, která je obrostlá náletovými
rostlinami na zastávce MHD ul. Kyselovská směrem do města, číslo
parcely 270 a 269
- ořezat a upravit okrasné keře na ul. Jižní č. 23 vedle garáží
sousedících s domem č.p.o.29 na ul.Jižní
- odplevelit chodník na ul. Janíčkova po celé délce a ul. Zolova po levé
straně naproti areálu ZŠ k farnímu úřadu
- KMČ požaduje přemístění poštovní schránky z ul. Kyselovská
(bývalá prodejna U.N.R.A.) na zastávku MHD směrem do města
(zastávka křižovatka) z důvodu účelnosti
- ořezat keře na zastávce MHD (ul.Jižní, křižovatka) směrem do města
- KMČ urguje dořešení oprav poklopů dle písemných požadavků
zaslaných odboru dopravy (Zápis č.5 ze dne 28.7.2015). KMČ
požaduje tyto opravy od roku 2014
- zajistit upřesnění a obnovení orientačního označení místních ulic
v celé městské části Slavonín
Předsedkyně KMČ poděkovala všem přítomným za účast a oznámila další
termín jednání KMČ. Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý
dne 27. října 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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