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Zápis č. 27     
 

 

 z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 9.5.2017                          
    

 

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

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

  

Nepřítomen:  Mgr.Škarabela              

                                                      

 Policie ČR:                                          pí Jaklová                                                                        

 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 projíždějících vozidel v celé části Slavonína a 

zahrádkářské kolonii      

 na připomínky občanů provádět kontroly stojících vozidel na zeleném   

pásu v místní části Slavonín  

 dohlédnout na chování dětí na zastávce MHD Slavonín – křižovatka na 

ul.Jižní        

 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“ 

  

                                                                             

1. Jednání:     

     Provedena kontrola plnění zápisu č. 26  a  konstatováno, že k doplnění      

     nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy   

          Zápis č. 26 z jednání KMČ č.23 ze dne 4.4.2017 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, TSMO  a s vedoucí oddělení  KMČ a DP       
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              -    email vedoucí odd. KMČ, DP  OVVI Bc. Daniely Horňákové,  

                    informace pro výplatu odměn členům KMČ za měsíc květen 

- email vedoucího dd. a zást.ved.odboru ing V.Šnajdra ve věci úpravy 

veřejného prostranství na ul.Jižní 1 podél ZŠ na parkovací plochu   

- email odboru ŽP ing.K. Dreiseitla ve věci přemístění nádob na 

tříděný odpad  

- zahájení provozu posilové linky č. 111, od soboty 29. 4. 2017 byl 

obnoven provoz posilové autobusové linky č. 111. Linka bude 

vypravována denně do 28. 9. 2017  

KMČ bere informace na vědomí      
     

     3.  TSMO a.s. Olomouc -  přehled základních činností v měsíci květnu  2017      

              -   údržba  RVO 158 Zolova – revize, oprava porevizních závad  

                   RVO 159 Kyselovská – revize, oprava porevizních závad   

                   Za Kostelem – výměna 1 ks sadového stožáru a 1 ks sadového  

                   svítidla              

        -    TSMO. a.s. Olomouc - akce opravy komunikací – místní část       

             Olomouc – Slavonín 2017  

                  1/ lokalita pod Kostelem 8 – 10 oprava povrchu živice  

                  2/ lokalita ul. Jižní oprava živice u BUS Slavonín – Křižovatka,  

                     chodník + nástupní plocha     

                  3/ lokalita ul. Ve Vrbinách, oprava příkopu – odvodnění  komunikace           

                  4/ oprava veřejně přístupné účelové komunikace v ul. Hraniční       

                  5/ oprava komunikace v ulici Požárníků                          

                  KMČ  bere  informace  na vědomí  

  

3. LESNÍ ŠKOLKA Sluněnka Olomouc a Rodinné centrum,  poděkování 

předsedkyni KMČ za podporu akce „Ukliďme Česko, která proběhla 

8.dubna 2017  

 

4. Č.j:SMOL/048271/201/OS/PK/Vlc – ROZHODNUTÍ  - kterým se  

     povoluje zvláštní užívání místní komunikace v ulici Konradova,  v obci  

     Olomouc (vozovka) „ účel zvláštního užívání“ – výměna vodovodu. Doba  

     zvláštního užívání: 24.4.2017 – 15.5. 2017 Za průběh zvláštního užívání  

     odpovídá: EUROGEMA CZ   

          Způsob realizace zvláštního užívání: přípravné práce, výkopové práce,  

          výměna vodovodu, zasypání, asfaltování   

Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do: 15.5.2017        

KMČ bere na vědomí  

 

5. Č.j.SMOL/085986/2017/KVIDI/Hol – odbor koncepce a rozvoje MMOl,   

     úplná uzavírka ul. Konrádova ve dnech 24 .4.  -  15 .5. 2017  

     KMČ bere na vědomí      
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     6.  Č.j:SMOL/048271/201/OS/PK/Vlc – ROZHODNUTÍ  - kterým se  

     povoluje zvláštní užívání místní komunikace v ulici Jižní x  

     Schweitzerova, v obci  Olomouc (chodník) „ účel zvláštního užívání“   

     provedení přípojek vody a plynu, vybudování trvalého sjezdu.  

     Rozsah zvláštního užívání: 1. 02.5.2017 – 06.5. 2017, 2. 09.05.2017 –  

     31.05.2017, výkop voda, výkop plyn, výkopové a stavební práce  Za 

     průběh zvláštního užívání  odpovídá: LAZAM uničovská stavební Uničov    

          Způsob realizace zvláštního užívání:  výkopové práce, stavební práce   

Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do: 06.05.2017, 

31.05.2017           

KMČ bere na vědomí   

 

7. Slavnostní setkání jubilantů – seniorů  se bude konat ve čtvrtek dne         

     22. června  2017 ve 14:00 hodin ve dvorním traktu KMČ a KS    

     Slavonín ul.Kyselovská č. 74. Jubilantům budou pozvánky předány  

      osobně                         

       

 8. KMČ upozorňuje občany na základě připomínek z řad  

     občanů, aby zabezpečili své psy proti volnému pobíhání a  

     úklidu psích exkrementů             
 

    Požadavky KMČ  

  

stávající:   

- na základě stávajících připomínek občanů požadujeme umístění zákazové   

     dopravní značky omezení tonáže nad 3,5 t  na komunikaci II/570 

     ul.Jižní – Zolova v obou směrech        

- KMČ požaduje odbor správy městských komunikací a MHD o posunutí  

     a doplnění bočních stěn na přístřešku zastávky MHD směrem do města na   

     ul.Kyselovská     

- KMČ požaduje OKR o zpracování studie na vybudování nové zastávky a    

     zálivu na ul. Jižní s posunutím cca o 10 m    

- KMČ žádá odbor investic o vybudování  na základě opětovných 

připomínek občanů řešení dopravní situace bezpečnějšího místa pro 

přecházení  na ul Zolova  „U Kapličky“,  na  ul.Jižní a o úsek s křížením  

     ulic Topolová          

- KMČ požaduje odbor správy městských komunikací a MHD o zpevnění 

plochy u ZŠ Zolova č.1 z boční strany ul. Jižní pro účely parkování, je 

v řešení          

- KMČ žádá o doplnění 2 ks dětských houpaček na dětské hřiště v areálu  

TJ Sokol Slavonín  



 4 

nové:       

- opravit kanalizační poklop mezi domy č.15 – 17 na ul. Jižní směrem na  

     Horní Lán   

- zařadit do plánu údržby na rok 2017 pravidelné sečení pro letošní rok   

ul. „VE VRBINÁCH“     

- požadavek KMČ na umístění koše na psí exkrementy na křižovatce   

     Kyselovská -  U Zahrádek (u prodejny VODÁK), křižují se tu 4 cesty,  

     které pejskaři nejvíce používají                

 

 

 

   

    Další řádné jednání KMČ 23  se uskuteční v úterý dne 6. června 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                         

                                    

 

 

                                    
            

 

 

    


