
 1 

 

Zápis č. 13  
 

 

 z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 29.3.2016   
   

Přítomni:        Šimoníková, Dobrovský, Fišrová, Hausner, 

                         Mgr. Hošková, Kaláb,  Kührová, Staňková, Šebestík,    

                         Mgr. Škarabela, Mgr. Štrajt       

Nepřítomen:   D.Boková 

 

Občané:           p.Kovář, Lošťák, Bíza, pí Kalvodová, ing. Lampířová                       

 

Státní policie  Olomouc               p.Mgr. Mochťák                                                                                                                                              

Městská policie Olomouc:           p. Štýbnar      

 

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

  jednacího řádu KMČ je komise v počtu 11 přítomných členů  usnášení    

  schopná.  

 

 Pí Kalvodová se obrátila na KMČ s požadavky: 

a) Žádostí o vybudování stavebních retardérů na ulici Machátova a Arbesova 

b) Žádostí o přešetření nájemní či uživatelské smlouvy či jiného oprávnění    

užívat pozemek č.1119/3 Magistrátu Olomouce firmou MOTO MORAVA     

 

  p. Kovář a Lošťák požádali KMČ o možnosti zajištění bezpečnostní situace na 

  ul.Durychova, ul. Klostermannova umístěním monitorovací kamery a   

  označením dopravní značkou  (obytná zóna) vzhledem k opakujícím se   

  loupežím do obydlí             

 

  Pí ing.Lampířová a p.Bíza vznesli požadavek na KMČ o úpravu asfaltové  

  cesty v ul. Požárníků (spojnice od č.o 15 – 17) z důvodu prašnosti směr  

  k cyklostezce. Jde cca   o 150 – 200 m. Současně požádali o úpravu zeleně a  

  pročištění rybníku  „HAMRIS“ (slavonínská pískovna)       

  KMČ souhlasí s umístěním monitorovací kamery,  požadavky občanů    

  uplatní a předá příslušným odborům k dalšímu řešení                                                                                                 
                                                     

Požadavky na MPO a Policii ČR:      

                  

 sledovat parkování na zelených pásech  

 provádět častěji kontroly a měření rychlosti převážně na ul.Jižní – 

Zolova, dále dle možností v celé městské části Slavonín    
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 v rámci prevence vznikání černých skládek žádáme o namátkové kontroly  

zakládání černých skládek v celé části Slavonína  

 požadujeme umístění kamery u místního hřbitova směrem ke kontejneru 

a na ul.Durychova                      

                                                                   

1. Jednání:           

          Komise byla po celou dobu jednání usnášení schopná.      

          Pí Hájková poděkovala KMČ za úpravu zeleně a pí Mgr. Dohnalová za  

          realizaci opravy komunikace v ul. Dykova         

2. Provedena kontrola plnění zápisu č. 12  a  konstatováno, že k doplnění      

     nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy.             

3. Předsedkyně KMČ informovala  o jednání  s  TSMO a.s., s odborem ŽP 

MMOL, s náměstkem primátora RNDr, A. Jakubcem, s náměstkem 

primátora  RNDr.L.Šnevajsem za účasti ved.odd.sociálních věcí Mgr.Z.   

Dolečka  a  s vedoucí odd. KMČ, DP  OVVI  Danielou Horňákovou       

     -    email, informace k výluce na ulici Wolkerova                      

- email – oddělení kultury – pozvání na premiéru nového díla olomouckého 

     skladatele Richarda Pachmana Pašije – Velikonoční příběh v sobotu     

26.3.2016 v 19:00 hodin 

- MMOL, odbor majetkoprávní – sdělení RMO o uzavření smlouvy o  

     vypůjčce, jejímž předmětem je vypůjčka pozemku v k.ú. Nemilany, obec  

           Olomouc, vše se všemi součástmi a příslušenstvím,  tj. terénním hřištěm  

           Bikepark Olomouc spolku FDF team Olomouc    

- MMOL, odbor ŽP odd. péče o zeleň Ing. A. Steigerová sdělení     

k požadavkům KMČ č. 23 po provedení místního šetření                  

   KMČ bere informace na vědomí a děkuje odboru ŽP odd.péče o zeleň  

   za úpravu zeleně v naší městské části    

  

4. Pozvání do Lesní školky Sluněnka Olomouc ve středu 30. března 2016   

od 16:00-18:30 s cílem komunitivní spolupráce v naší městské části                         

 

5. SMOL/040661/2016/OS/PS/Mol – Sdělení k podnětu ze dne 5.2.2016 po  

     provedené kontrolní prohlídce stavby (stavební činnost na pozemku  

    parc.č. 872/4 v k.ú. Slavonín) v ul. K Lesíku     

    KMČ bere na vědomí                                 

6. TSMO, a.s. Olomouc – Docenění - Orientační náklady na poptávané akce 

     ul. Jižní – chodník od č. 85 po č. 29 předlažba stávající 30 na 30/ Slavonín  

     KMČ č. 23 

          KMČ souhlasí              

 

7. SMOL/061203/2016/OKP/SEKR/Dzu, náměstek primátora, informace o 

změně  vlastníka silnice II/570 z odboru dopravy                                                                                                           

     KMČ bere na vědomí   
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8. Plán oprav chodníků a vozovek pro rok 2016    

Komise informuje občany, že RMO MMOL schválila realizaci akce   

„Oprava komunikace v ul. Dykova, Slavonín“. Plánovaný termín pro 

zahájení stavebních prací je 30.5. 2016 a ukončení 22.7.2016     

KMČ bere na vědomí     

    

9. Č.j. SMOL/027399/2016/OZP/PZ/Jar – Dohoda o povolení zvláštního  

          užívání  veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje   

          obchodní společnosti ELPREMONT elektromontáže s.r.o ČSA Velká  

          Bystřice 961 zábor v ulici Machátova na p.č.1122, ostatní plocha o  

          výměře 1 582 m
2 
v k.ú. Slavonín, obec Olomouc na p. č.1231, ostatní  

          plocha o výměře 8 666 m
2 
v k.ú. Slavonín, obec Olomouc  v době od  

         29. 2. 2016 do 26. 3. 2016  za účelem –  výkopové práce – nová kabelová  

          NN přípojka  v celkové délce 20 m
2
, z čehož vlastní výkop celkem 5 m

2   
 

       
     Pro účely zpoplatnění za užívání veřejného prostranství je určena 20 m

2 
     

          plocha.        

       KMČ bere na vědomí.           
         

     Požadavky KMČ:  
- na připomínky občanů požadujeme umístění dopravní značky omezení 

tonáže 3,5 t na komunikaci II/570  ul. Jižní – Zolova           

- žádáme o umístění košů na psí exkrementy  v ul. Kyselovská, Jižní, 

Kafkova, Durychova, ul. Na Stráni, u rybníka „HAMRIS“     

      (slavonínská pískovna)         

- komise požaduje  obnovení vodorovného dopravního značení na  ul.  

      Zolova směrem k OC Haná ul. Kafkova       

-     komise žádá o opravu výtluků a umístění dopravní značky „slepá ul.“      

      v ul. „Ve Vrbinách“  

- úpravu porostu na pozemku parc. č. 91 a 93  FORME ITAIA v ul. Zolova 

a p.č. 86 (41m
2 
) na kterém jsou vzrostlé tuje a brání projíždějícím řidičům 

ve výhledu, problematický pozemek (Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, který obhospodařuje ŘSD)  

    -     opětovně požadujeme opravu poklopů na ul.Jižní po celé délce            

     

 

                                                      

 Další řádné jednání KMČ 23  se uskuteční v úterý dne 26. dubna  2016  

 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                  
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