Zápis č. 25
z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 7.3.2017
Přítomni:

Šimoníková, Boková, Dobrovský, Fišrová, Hausner,
Mgr.Hošková, Kaláb, Kührová, Staňková, Šebestík,

Nepřítomen: Mgr.Škarabela, Mgr.Štrajt
Hosté:

L.Zajíček, MuDr,R.Vrtal, B.Halouzka

Policie ČR:
Městská policie Olomouc:

omluvena
p. Štýbnar

pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a oznámila, že dle bodu 8
jednacího řádu KMČ je komise v počtu 10 přítomných členů
usnášení schopná
Zástupci za obyvatele ul.Hraniční Olomouc-Slavonín p.Zajíček a p.Vrtal předali
KMČ žádost o provedení rekonstrukce a opravu účelové komunikace ve správě
MMOl.
KMČ oprávněný požadavek doporučuje a předá k dalšímu vyřízení
příslušným odborům MMOL
p.B.Halouzka vznesl dotaz na výměnu dvou svítidel VO v ul. Klostermannova.
Po opětovném projednání mu bylo vysvětleno s tím, že příjezdová komunikace
je dostatečně osvětlena. Dále požádal KMČ o řešení a přemístění sběrných
nádob v ul. Klostermannova na jiné vhodné místo.
KMČ předá požadavek příslušném odboru MMOL
Požadavky na MPO a Policii ČR:
 provádět kontroly a dohled měření rychlosti převážně na ul. Jižní
a ul. Zolova a preventivní prohlídky i v ul. „Ve Vrbinách“
a ul. Janíčkova „Průjezd zakázán“
 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
zajíždějících vozidel
 požadujeme umístění monitorovací kamery v okolí bývalé prodejny
U.N.R.A
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 KMČ žádá o umístění radaru na ul.Jižní – Zolova k měření rychlosti
 KMČ doporučuje občanům v případě nadměrného hluku volat Policii ČR
na linku 158 a Městskou policii na linku 156
1. Jednání:
Provedena kontrola plnění zápisu č. 24 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy
Zápis č. 24 z jednání KMČ č.23 ze dne 7.2.2017 byl členy KMČ
jednohlasně schválen
2. Předsedkyně KMČ pí Šimoníková seznámila členy KMČ o průběhu
jednání do dnešní schůze:
s odborem správy městských komunikací a MHD oddělení majetkové
správy komunikací MMOl, majetkovým odborem MMOl, TSMO a.s.
Olomouc, Správou domovního fondu Olomouc a s vedoucí oddělení
KMČ a DP
- email vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Bc. Daniely Horňákové,
akce za 2,7 mil Kč na větší opravy chodníků na doporučení
KMČ
Příloha č.1 – ul. Jižní 29 – 85 předlažba chodníku 370 811,76
Příloha č.2 - ul. Arbesova – prodloužení chodníku – PD zpracována
Velké opravy 2017 – Návrh akcí pro KMČ
KMČ potvrzuje Přílohu č.1 a Přílohu č.2–Užití částky 2,7mil.Kč
- Požadavky KMČ leden 2017, únor 2017
- konzultace akce ul. „Požárníků oprava účelové komunikace“
dne 6.3.2017 na MMOL
- informace – oprava tramvajové tratě Brněnská – Hraniční
- pování na slavnostní shromáždění u příležitosti 167. výročí
narození T.M.Masaryka 7. 3. 2017
- pozvání na slavnostní odhalení pamětní desky účastníkovi odboje
Václavu Morávkovi 16. 3. 2017
- Lesní školka SLUNĚNKA Olomouc – Pozvání – Zapojte se s námi
do úklidu!
UKLÍZÍME Nemilanský lesík
SOBOTA 8. dubna 2017, sraz před LŠ Sluněnka na konci
Hakenovy ulice u nemilanského lesíka. Občané budou včas
informováni letákem ve vývěskách a akce bude vyhlášena místním
rozhlasem
KMČ bere informace na vědomí
3. Č.j.: SMOL/234846/2016/OS/Hyr - Návrh na pojmenování 2 ulic.
1.katastrální území Slavonín
a) vznikají 2 nové ulice rovnoběžně s ulicí Arbesovou navazující na ul.
Rudolfa Smahela, je zde povoleno 5 rodinných domů
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b) KMČ navrhuje prodloužení s názvem ulice Rudolfa Smahela
pojmenování 2 ulic v téže lokalitě z důvodu připravované
výstavby, tzn. 2 názvy pro pojmenování 2 ulic
1. Název „ JAN NEPOMUKA“
2. NÁZEV
„LUČINY“ , „PASTEVNÍ“ , „ŘEHÁKOVA“ ,
„ŠRÁMKOVA“ , VÁCLAVA MORÁVKA „
„ BAREŠOVA“, „BURIANOVA“ ,
„BOHUMILA HRABALA“
4. Č.j:SMOL/039645/2017/OZP/VH/Huc – ROZHODNUTÍ – MMOl
vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jinému
nakládání s nimi (retence srážkových vod jejich vsakování do zemního
prostředí)
„ Olomouc, zástavba nároží ulic Schweitzerova – Jižní – vodní díla“
na pozemcích parc.č. 692/2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, zahrada, parc.
č. 692/5 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, zahrada, parc. č.692/7 v k.ú.
Slavonín, obec Olomouc
KMČ bere na vědomí a n e s o u h l a s í s uvažovaným záměrem
„Myčka automobilů“ u bytové zástavby a v těsné blízkosti
frekventované křižovatky ul.Jižní, ul. Topolová, ul.Požárníků,
ul.Schweitzerova a ul. Slavonínská. Do vydání rozhodnutí nebyla
KMČ č.23 informována o zamýšlené výstavbě.
5. Č.j:SMOL/048271/201/OS/PK/Vlc – ROZHODNUTÍ
- kterým se
povoluje zvláštní užívání místní komunikace v ulici Arbesova, mezi č. o 6
a mateřskou školou, v obci Olomouc (chodník). Účel zvláštního užívání“
Pokládka kabelu NN. Způsob realizace zvláštního užívání: výkopové
práce, skládka.
Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do: 10.3.2017 –
provizorní, 30.4.2017 – definitivní
KMČ bere na vědomí
6. Č.j:SMOL/034137/201/OS/PK/Vlc – ROZHODNUTÍ - kterým se
povoluje zvláštní užívání místní komunikace K Lesíku, U Zahrádek,
v obci Olomouc (vozovka). Účel zvláštního užívání: napojení vodovodní
přípojky na hlavní vodovodní řad
Způsob realizace zvláštního užívání: výkopové práce, skládka.
Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do: 21.02.2017
– provizorní, 30.4.2017 – definitivní
KMČ bere na vědomí
7. Úřední hodiny na detašovaném pracovišti Slavonín, Kyselovská č.74
Pondělí: 8:00 - 12:00 hodin 13:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek:
14:00 - 16:00 hodin
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Požadavky KMČ:

-

-

-

-

-

stávající:
obnovit dopravní značení na komunikaci ul. Kyselovská po celé délce
KMČ požaduje u odboru 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 s následnou
realizací
KMČ požaduje odbor ŽP ořez 2 ks vrby, případně vykácení
v ul.K Lesíku, koruny stromů zasahují a ohrožují VO
ořezat, případně vykácet keře, stromy od ul. Hakenova po pravé straně po
železniční most směrem na Nemilany
na základě připomínek občanů KMČ požaduje umístění zákazové
dopravní značky omezení tonáže nad 3,5 t na komunikaci II/570 ul.Jižní
– Zolova v obou směrech
KMČ požaduje na základě opětovných připomínek občanů řešit dopravní
situaci na ul.Zolova „ U Kapličky“ a na ul.Jižní přechodem pro
bezpečné přecházení občanů
nové:
opravit dlažbu na ul.Jižní před domem č.29
KMČ požaduje úpravu přístřešku doplněním bočních stěn na
zastávce MHD ul.Kyselovská směrem do města
KMČ vyvolá jednání na MMOL – zajistí p.Šimoníková
upravit keř při výjezdu z ul.Machátova na ul.Arbesova, brání ve výhledu
opravit propadlý kovový žlab na ul. Na Stráni směrem k ul. Ke Kostelu
požaduje opravu účelové komunikace na ul. Hraniční a na ul. Zolova
naproti „ U Kapličky“ vedle prodejny „ POKER“
odvodnit příjezdovou komunikaci ul. „Ve Vrbinách“
KMČ požaduje odbor ŽP o přemístění sběrných nádob
v ul.Klostermannova na vhodnější místo

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 4. dubna 2017
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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