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Zápis č. 21    

 

z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 29.11.2016   

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

                        Mgr.Hošková, Kaláb, Kührová, Staňková,  

                         Mgr.Škarabela, Mgr.Štrajt          

Nepřítomen:  Šebestík Pavel  

Hosté:             pí Alena Škutová MMOl, odbor správy městských komunikací a  

                        MHD, oddělení majetkové správy komunikací   

 

Pí Alena Škutová seznámila členy KMČ s připravovanou plánovanou výstavbou 

bytového domu. Výstavba bytového domu má být realizována na pozemku ve 

vlastnictví investora, na němž je současně umístěna stávající veřejná účelová 

komunikace na rozhraní k.ú. Povel a k.ú. Slavonín.      

KMČ  s o u h l a s í   

Hlasováno: (9 pro /1 proti/ 1 se zdrželo)    

              

Police ČR:                                     p. Štejner Michal     

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               

Požadavky na MPO a Policii ČR:      

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

 KMČ požaduje vyhodnocení průjezdnosti vozidel na komunikaci 

II/570 Jižní – Zolova za poslední období        

 provést kontrolu vznikajících černých skládek na p.č. 983/3 a č.p. 1219 

směrem k bývalé hvězdárně a hruškové aleji dále na ul.Kyselovská u  

tiskárny směrem na ul.Janíčkova z důvodu zakládání černých skládek            

 požadujeme umístění monitorovací kamery v okolí bývalé prodejny 

U.N.R.A      

 KMČ doporučuje občanům v případě nadměrného hluku volat Policii ČR 

na linku 158 a  Městskou policii na linku 156       
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1. Jednání:     

Provedena kontrola plnění zápisu č. 20  a  konstatováno, že k doplnění      

nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy   

     KMČ bere na vědomí      

2. Předsedkyně KMČ pí Šimoníková seznámila členy KMČ o průběhu 

jednání do dnešní schůze:  

  s odborem správy městských komunikací a MHD, životního prostředí,    

        TSMO a.s., a vedoucí oddělení KMČ a DP            

 email vedoucí odd. KMČ, DP  OVVI Bc. Daniely Horňákové –   

        Požadavky KMČ říjen – listopad OSMK OMSK     

         email vedoucí odd. KMČ, DP  OVVI Bc. Daniely Horňákové –   

  Mikulášská jízda tramvají dne 3. prosince 2016 – jízdní řád byl    

  umístěn ve vývěskách    

 Dopravní podnik města Olomouce, oznámení o změně jízdních řádů od 

11. 12. 2016.  Nové jízdní řády se dají koupit na prodejně    DPMO 

ul.Legionářská. Linka č.17 beze  změn            

KMČ po seznámení  bere informace na vědomí     

3.  Čj: SMOL/225927/2016/OMAJ/MR/Skl -  Rozhodnutí Rady města    

  

   Rada města Olomouce na své chůzi konané dne 8.11.2016 projednala a              

schválila pacht pozemku parc.č. 189 zahrada o výměře 210 m2 v k.ú.   

Slavonín, obec Olomouc za účelem užívání zahrádky       
  

KMČ bere na vědomí         

4. KMČ obdržela nabídku od PČR na umístění radaru na ul. Jižní 
– Zolova                KMČ  jednomyslně    s o u h l a s í      

5. KMČ obdržela žádost od předsedy TJ Slavonín MUDr.Žižky R.  

k rozšíření komunikace za účelem vybudování parkovacích stání 
na ulici Macharova. 
KMČ po projednání žádost podporuje a předá k dalšímu řešení 
příslušným odborům     
 
 

Termíny schůzí v roce 2017    
 

10. ledna   2017            9. května       2017         12. září         2017  
7.   února   2017            6. června      2017         10. října        2017  
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7.   března 2017           11.července   2017         7.listopadu  2017  
4.   dubna  2017             8. srpna        2017         5.prosince  2017  
   

6. MmOl, odbor životního prostředí, Č.j:SMOl/249214/OZP/PZ/Jar Dohoda 

o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně – společnosti WALTR 

Přáslavice v ul.JižníxBuzulucká, p.č. 1126 ostatní plocha o výměře 

842m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc od 23.10 2016 – 01. 11. 2016. pro 

účely zpoplatnění za užívání veřejného prostranství je určena plocha 6m2.   

KMČ bere na vědomí    

Oznamujeme občanům, že svoz bioodpadu se koná v pondělí 

dne  19. prosince 2016    

 

Požadavky KMČ:   

stávající:   

-    obnovit dopravní značení na komunikaci ul. Kyselovská po celé délce 

nové:   

- na základě opakovaných požadavků a připomínek občanů KMČ požaduje 

zajištění dopravní dostupnosti k OC HANÁ              

- KMČ požaduje odbor investic napojení ze stávajícího posledního světla  a 

vybudování nového chybějícího veřejného osvětlení v obytné části ul. Za 

Kostelem a prodloužení VO v ul. K Lesíku       

- KMČ požaduje odbor ŽP ořez 2 ks Vrby, případně vykácení  

v ul.K Lesíku. Koruny stromů zasahují a ohrožují  VO          

 

 

 

Změna termínu konání řádného jednání KMČ č. 23– UPOZORNĚNÍ                                                               

Další řádné jednání KMČ 23  se uskuteční v pondělí dne 12. prosince 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                         

 
 

    


