Zápis č. 29
z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 11.7.2017
Přítomni:

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

Nepřítomen: Mgr.Škarabela, Mgr.Štrajt
Policie ČR:
Městská policie Olomouc:

p. Štainer
p. Nevrla, Křebský

pí Šimoníková přivítala všechny přítomné a oznámila, že dle bodu 8
jednacího řádu KMČ je komise v počtu 10 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
 provádět kontroly a dohled měření rychlosti převážně na ul. Jižní
a ul. Zolova, uplatnit požadavek na Krajský dopravní inspektorát,
provádět preventivní prohlídky v ul. „Ve Vrbinách“ a ul. Janíčkova
„Průjezd zakázán“.
1. Jednání:
Provedena kontrola plnění zápisu č. 28 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy
Zápis č. 28 z jednání KMČ č.23 ze dne 6.6.2017 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, s komisí pro občanské záležitosti MmOl, a s
vedoucí oddělení KMČ a DP
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email vedoucí odd. KMČ, DP OVVI Bc. Daniely Horňákové,
Požadavky – oznámení
Informace:
rekonstrukce tramvajové tratě v Horolanech budou v době od
1.7.2017 do 25.7.2017 prováděny opravy tramvajové tratě v ulicích
Jeremenkova, Ostravská a Hodolanská.
Výlukové jízdní řády budou k dispozici na prodejnách DPMO, a.s.
a na webu.www.dprmo.cz
zavedení zastávky Milo II. – linka č.25, během rekonstrukce
č.III/4436 bude od 1.7. 2017 do 30.11. 2017 na lince č.25 zavedena
zastávka Milo II
o rekonstrukce tramvajové tratě ul. Legionářská v termínu od
10.7.2017 do 7.9.2017 bude probíhat rekonstrukce tramvajové
křižovatky v ulici Legionářská, která nebude mít dopad na
obsluhu zastávek autobusovém či tramvajovém provozu.
1. ETAPA od 1. 7. 2017 do 21. 8. 2017 včetně
2. ETAPA od 22. 8. 2017 do 7. 9. 2017 včetně
posun zastávky Slavonínská – linky č.16 a 50 v termínu od 12. 7.
2017 do 20. 8. 2017 z důvodu stavebních prací na horkovodu
posunuta zastávka Slavonínská směr Jižní cca 50 m vpřed
k přenosnému označníku
změna obsluhy zastávky Slavonínská č. 50 a 51 v termínu od 20. 7.
2017 do 10. 9. 2017 nebude v souvislosti s realizací stavby BD
Slavonín – horkovod, obsluhována zastávka Slavonínská směr Nové
sady, žel. zast.
KMČ oznamuje občanům, že Společnost INSTA CZ s.r.o ukončí ke
dni 30.6.2017 provozování vodovodu ve Slavoníně a Nemilanech.
Od 1.7.2017 přechází uvedené lokality pod nového provozovatele
společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Tovární
1059/41, 779 00 Olomouc
KMČ bere informace na vědomí

3. Čj: SMOL/141019/2017/OMAJ/MR/Sac – Žádost o sdělení stanoviska
k nájmu, pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
- Části pozemku parc. č. 1296/8 ostatní plocha o výměře 93 m2,
v k. ú.Slavonín, obec Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází při ulici Hakenova. Manželé Filoušovi
žádají o pacht části předmětného pozemku o výměře 43 m2 za účelem
ucelení a užívání zahrady a paní Brigita Kvitková žádá o nájem části
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předmětného pozemku o výměře 50 m2 za účelem rozšíření a ucelení
zázemí rodinného domu.
KMČ po projednání s o u h l a s í s nájmem, pachtem části
pozemku parc. č. 1296/8 ostatní plocha o výměře 93 m2
a to, manželé Filoušovi 43 m2 a pí Brigita Kvietková 50 m2
Hlasováno: (10/ pro /0/ proti /0 se zdrželo)
4. Statutární město Olomouc – Odbor vnějších vztahů a informací,
oznámení, že bylo na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne
12. 6. 2017 schváleno pojmenování nových devíti ulic.
Lokalita v katastrálním území Slavonín,
Vznikají zde dvě rovnoběžné ulice s rodinnými domy, které jsou
rovnoběžné s ulicí Rudolfa Smahela,ulice Hajnova ulice Přečkova
KMČ bere na vědomí
5. Č.j.SMOL/145157/2017/KVIDI/Hol – Magistrát města Olomouce odbor
koncepce a rozvoje oznamuje dle předložené projektové dokumentace
úplnou uzavírku ul. Konrádova ve dnech 3.7. - 13.8.2017
KMČ bere na vědomí
6. Č.j.SMOL/158984/2017/OS/Pk/Jan, Č.j.SMOL/157261/2017/OS/Pk/Vlc,
Magistrát města Olomouce odbor stavební, oddělení státní správy na úseku
pozemních komunikací - Rozhodnutí, povolení zvláštní užívání místní
komunikace v ul.Konrádova, v obci Olomouc (vozovka, chodník)
provedení přípojek kanalizace, úplnou uzavírku místní komunikace
v ul.Konrádova (vč.křiž. s ul. Durychova) v Olomouci – výměna
vodovodu v zastoupení společnosti Dopravní značení Svoboda, Olomouc
KMČ bere na vědomí
7. KMČ oznamuje občanům, že sběrová sobota JARO+ PODZIM se bude
konat 21. dubna 2018 ulice Zolova (u obchodu, bývalá prodejna
U.N.R.A.)
KMČ bere informace na vědomí
8. TSMO a.s. Olomouc - přehled základních činností v měsíci červenci
2017:
Do konce prázdnin bude mít každý sloup veřejného osvětlení své
jedinečné číslo. Sloužit bud pro orientaci záchranářů
KMČ bere na vědomí
9. Slavnostní setkání jubilantů – seniorů se konalo ve čtvrtek dne
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22. června 2017 ve 14:00 hodin ve dvorním traktu KMČ a KS
Slavonín ul.Kyselovská č. 74. Dle vyjádření přítomných jubilantů bylo
velice kladně hodnoceno, jubilanti odcházeli s dobrým pocitem a děkovali
KMČ za příjemnou zábavu a možnost setkání.
KMČ děkuje pozvaným hostům primátorovi MMOL
Doc.Mgr.A.Staňkovi, Mgr.F.Žáčkovi, náměstku primátora, odboru
OVVI, vedení baletního studia MD v Olomouci, komisi pro
občanské záležitosti za podporu a umožnění úspěšného a důstojného
setkání.
Požadavky KMČ
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stávající:
na základě stávajících připomínek občanů urgujeme umístění zákazové
dopravní značky omezení tonáže nad 3,5 t na komunikaci II/570
ul.Jižní – Zolova v obou směrech
na základě opětovných připomínek občanů požadujeme umístění
příkazové dopravní značky „obytná zóna“ na účelové komunikaci
ul.Machátova – Durychova, Klostermannova v obou směrech
KMČ žádá o doplnění 2 ks dětských houpaček na dětské hřiště v areálu
TJ Sokol Slavonín
požadavek KMČ na přemístění koše na psí exkrementy na ul.Kyselovská
na křižovatku Kyselovská - U Zahrádek (u prodejny VODÁK), křižují
se tu 4 cesty, které pejskaři nejvíce používají
nové:
KMČ požaduje odbor ŽP ořez dřevin, před podjezdem směrem na ul.
Kafkova se svahu zasahující do chodníku
zajistit údržbu zeleně na pozemku 134/2, katastrální území Slavonín,
sousedící s ulici Pod Kostelem

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 8. srpna 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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