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Zápis č. 17  
 

 

 z jednání KMČ č. 23 Olomouc – Slavonín ze dne 26.7.2016         
   

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

                        Mgr.Hošková, Kührová, Staňková, Mgr.Škarabela   

Nepřítomen:   Kaláb, Šebestík, Mgr.Štrajt     

                                                                                                                                                                                            

Městská policie Olomouc:           p. Štýbnar    

 

Hosté:    p.Fill,  ul. Topolová předal žádost o přesunutí, či zrušení lavičky na ul.   

               Topolová č.7    

               KMČ předá žádost na MMOL – odboru OVVI                        

 

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

  jednacího řádu KMČ je komise v počtu 9 přítomných členů 

  usnášeníschopná            
                                                     

Požadavky na MPO a Policii ČR:                     

 podnět strážníkům Městské policie k prověření oprávnění stání a   

parkování na veřejné zeleni, ostatní ploše a chodníku  

 provádět  kontroly a měření rychlosti převážně na ul. Jižní a ul. Zolova    

 podnět strážníkům Městské policie k provádění kontrol na ul. Topolová, 

kde dochází k rušení klidu   

                                                                                    

1. Jednání:     

     Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná             

2. Provedena kontrola plnění zápisu č. 16  a  konstatováno, že k doplnění      

     nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy   

           KMČ bere na vědomí            
3. Předsedkyně KMČ informovala  o jednání s vedoucí odd. KMČ, DP 

OVVI, TSMO a.s., a s odborem správy městských komunikací a MHD, 

odborem ŽP MMOL, s náměstkem primátora s RNDr.Šnevajsem      

     -    email vedoucí odd. KMČ, DP  OVVI  Daniely Horňákové s požadavky  

           KMČ na OKR na měsíc červen – červenec 2016                   

- informace o kontrolním dnu probíhajících oprav ulice Dykova,      

     stavební práce pokračují dle harmonogramu    

- ve věci třídění odpadů plastu a papíru sdělujeme občanům, že mohou 

svou žádost o dodání konkrétního typu nádob zaslat                                                                             
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do 15. srpna 2016 na mail: petr.swaczyna @olomouc.eu, nebo předat, jak 

je uvedeno v dotazníku          

- email vedoucí odboru školství PhDr.H.Fantové ve věci požadavku paní 

Kalodové o příspěvek na umělý povrh pro hřiště na zahradě ZŠ ul.Zolova   

- email vedoucí odd. KMČ a DP OVVI, sdělení na posečení trávy na    

zastávce MHD Kyselovská ul. směrem do města    

- email – DP města Olomouce a.s. – oprava mostu na ul. 

Velkomoravská – linky č.3, 5, 10, 12, 19, 26 a 111.V termínu od 18. 7. 

do 30. 6. 2017 bude prováděna oprava mostu přes řeku Moravu na 

komunikaci Velkomoravská. Oprava mostu bude rozdělena do etap. 

V obdobích od 18. 7. 2016 do 30.11. 20106 a od 27. 2. do 30. 6. 20107 

se předpokládá uzavírka a převedení veškeré dopravy do jednoho 

jízdního pásu (uzavřena bude vždy jedna polovina mostu). 

V důsledku uzavírky nedojde ke změnám v trasování linek MHD a 

obsluze zastávek, může však docházet ke zpožďování spojů.     

                            

KMČ po seznámení  bere informace na vědomí                

 

4. TSMO, a.s. Olomouc, přehled činností TSMO, a.s. v měsíci srpnu        

          2016 

          KMČ bere na vědomí      

 

     5. členka komise pí Fišrová požádala na podněty spoluobčanů, zda by nebylo  

         možné zajistit na současných přechodech semafory převážně na ul. Jižní –  

         Zolova s přepínáním pro bezpečnější přecházení     

         

     Požadavky KMČ:    

 

- na základě opakovaných připomínek občanů požadujeme zajištění  

     dopravního označení na ul. Jižní – ul. Zolova: 

a) snížení rychlosti od  začátku ul.Jižní od ul.Slavonínská,   

     doporučená rychlost (30 km/hod), 

b) omezení tranzitní dopravy: ul. Jižní – Zolova je neúměrně zatížena  

     narůstající tranzitní dopravou, hlukem a exhalacemi v této    

    městské části Slavonína   

c) převedení silnice II/570 na MK             

-  připomínáme dořešení přemístění poštovní schránky z ul. Kyselovská na  

      zastávku MHD směrem do města na ul.Jižní (naproti domu č.15)         

-  požadujeme celkovou úpravu kolem pomníku padlých na ul. Kyselovská,  

      ořez jehličňanů, sečení trávy a úpravu příchodu k pomníku    

-  odplevelení chodníků v celé lokalitě Slavonína   

-  požadujeme opravu, případně výměnu okapového žlabu ve dvorním  

      traktu od sousedního domu na ul. Kyselovská č. 74   
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-  opravit lavičky u bytového domu ul. Jižní č. 23   

-  pravidelně zajistit sečení a údržbu dětského hřiště v areálu TJ Sokol  

-  Slavonín 

-  požadujeme zajištění opravy výtluků v ul. ve „Vrbinách“         

 

    

 

                                                      

 Další řádné jednání KMČ 23  se uskuteční v úterý dne 23. srpna  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                   

                                    
            

 

 

    


