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Zápis č. 9   
 

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 24. 11. 2015            

   

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

                        Kührová, Staňková, Šebestík, Mgr. Škarabela, Mgr.Štrajt              

               

 

                           

 Státní policie ČR :                       p.Mochťák                                               

 Městská policie Olomouc:           p.Děreš                                                             

       

                                                                              

Požadavky na MPO a Policii ČR       

 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  

 KMČ upozorňuje na zakládání černé skládky u bývalé prodejny U.N.R.A 

vedle nádob na tříděný odpad a požaduje umístění monitorovací kamery                

                                                       

1. Jednání:          

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

          jednacího řádu KMČ je komise v počtu 11  přítomných členů  usnášení  

          schopná.                  

2. Provedena kontrola plnění zápisu č. 8  a  konstatováno, že k doplnění  

     zápisu č.6 nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy.  

        

3. Předsedkyně KMČ informovala  o jednání  s náměstkem primátora 

Mgr.Žáčkem, majetkoprávním  odborem, s ředitelem Lesů a.s.  a  

s vedoucí odd. KMČ, DP  OVVI   Danielou Horňákovou 

    -     předsedkyně KMČ Šimoníková seznámila členy KMČ z jednání na  

          MmOL ze dne 9.l1.2015 na téma navrhovaných investičních akcí na   

          rok 20106     

-    Bc. Daniela Horňáková, OVVI MmOL, e-mail ze dne 13.11.2015 , email  

     ze dne 18.11.2015, termíny schůzí KMČ v příštím roce              
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-    Odbor investic, oddělení realizace, e-mail ze dne 30.10. 20105, informace 

     k doplnění dětského hřiště, (pískoviště)           

- odbor dopravy MmOl, změny jízdních řádů od celostátního termínu 

     13. 12. 20105, občané budou v termínu  informováni prostřednictvím  

     vývěsních skříněk 

- Dopravní podnik města Olomouce, a.s. omezení autobusového provozu –    

linky č.15, 17, 21 a 22    

- Slavnostní zahájení vánočních trhů – posílení dopravy                       

KMČ bere na vědomí           

  4.   SMOL, náměstek primátora RNDr. Aleš Jakubec – Pozvánka na prezentaci  

        výsledků projektu „optimalizace MHD v Olomouci“ ve středu dne  

        9.12.2015 v sále zastupitelstva, Hynaisova 10     

  KMČ bere na vědomí          

                                              

 5.    Č. j. SmOl/236986//2015/OS/Pk/Vk – Rozhodnutí, kterým se dotatečně   
     povoluje společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. OLOMOUC  

     zvláštní užívání silnice č.II/570, ul. Zolova u č. 36 v obci Olomouc  

     (vozovka) za účelem odstranění havárie vodovodním řadu v době od  

     05. 10. 2015 do 14. 10. 2015.  Rozsah zvláštního užívání: 1m x 1m =  1 m
2
.     

    Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do 14.10.2015.    

    KMČ bere na vědomí.      

    

6.  Č. j. SmOl/233026//2015/OS/Pk/Vk – Rozhodnutí, kterým se     
     povoluje společnosti SEKNE s.r.o. OLOMOUC žádost o  zvláštní užívání 

      MK v ulici Kyselovská u č. 94 v obci Slavonín (vozovka, chodník)  za  

      účelem realizace stavby „Přípojky IS – Slavonín, Kyselovská 94 v době od  

     09. 11. 2015 do 30. 11. 2015.  Rozsah zvláštního užívání: 1m x 7m =  8 m
2
.     

    Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do:  provizorní  

    do 30.11.2015, definitivní do 30.04.2016      

    KMČ bere na vědomí.   

 

7. Č.j. SMOL/224311/2015/OKR/KVI/Lun - Statutární město Olomouc, 

Vyjádření k přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci – ul.  

Kyselovská.       

KMČ bere na vědomí    

 

8. MmOL, odbor životního prostředí, Č.j .SMOl/207649/20185/OZP/PZ/Jar ze  

     dne 12.10.20105 – dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně –     

     ul.Arbesova, pozemek p.č. 123/1 ostatní plocha o výměře 8666m
2
 v k.ú.  

     Slavonín, obec Olomouc od 30.9. 2015 do 7.10.2015.     

     Pro účely zpoplatnění za užívání veřejného prostranství je určena plocha     

     4+20+40+60, + 60 + 20 m
2
.  

KMČ bere na vědomí          
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9.   Všechny občany srdečně zveme na Rozsvícení vánočního  

       stromku dne 4. prosince 2015  v prostorách dvorního      

       traktu. Začátek akce v 16:30 hodin.    

 
10.   Členové KMČ projednali a schválili plán schůzí na rok 2016, které se  

     budou konat každé poslední úterý v měsíci v 17:00 hodin. Bude-li        

     třeba, svolá předsedkyně schůzi mimořádnou.        

     

     Termíny schůzí v roce 2016:    

      

      26.  ledna    2016            26.  dubna    2016                26.  červenec   2016       

      23.  února   2016            24.  května    2016               23.   srpna        2016     

      29.  března 2016            28.  června    2016                27.   září           2016      

      25.  října     2016           29.  listopadu 2016               13. prosince     2016       

   

 

     Oznamujeme občanům, že svoz bioodpadu se koná v pondělí  

 

dne  14. prosince 2015    
   

   

        Požadavky KMČ:      

                 

                                                                                                                                 

-  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             

-  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. KMČ vyvolá jednání na odboru 

dopravy MmOl k dořešení         

-  upřesnit a doplnit  orientační označení místních ulic v celé městské  

     části Slavonín 

-  zastřihnout stromky a keře v ul.Klostermannova po celé délce a 

zařadit do pravidelné údržby 

-  obnovit dopravní označení na ul. Zolova od Kapličky směrem na 

ul.Kafkova  

-  na dětském hřišti umístit na vhodném místě odpadkový koš         
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-  KMČ na základě požadavků občanů požaduje umístění automatu na 

prodej jízdenek MHD na zastávku ul.Jižní- křižovatka směrem do 

města    

-  po projednání KMČ požaduje o umístění digitálních hodin v místní 

části Slavonín, vhodné místo bude upřesněno.                          

 

 

 

 

Předsedkyně KMČ poděkovala všem přítomným za účast a oznámila další   

termín jednání KMČ.  Další řádné jednání KMČ 23   se uskuteční ve čtvrtek    

dne 10. prosince 2015 v 17:00 hodin  v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74      

s tím, že jednání je dle statutu KMČ veřejné.     

 

    

       

Zapsala: Šimoníková                                       Bohuslava Šimoníková              

                                                          předsedkyně KMČ č.23 Olomouc –Slavonín                

                                    
            

 

 

 


