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Zápis č. 38       
 

 

 z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 10. 4. 2018                    

                              
 Přítomni:        Šimoníková, Boková, Dobrovský Fišrová, Hausner,   

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

                         Mgr.Štrajt  

 

Nepřítomen:   Mgr.Škarabela                   

Hosté:              Jan Podhorný, Lesy města Olomouce a.s. 

                         Ing.Přibylová, odbor koncepce a rozvoje MMOl Olomouc  

   

Odpovědný zástupce Lesy a.s. Olomouc p.J.Podhorný podal informaci o 

místním Lesíku, který mají ve své správě. Hovořil o povolené samovýrobě 

dřeva, odpověděl členům KMČ k problematice Lesíka. Doporučil a vyzval 

přítomné v případě kácení dřeva volat Policii ČR.  

 

Pí. Ing. Přibylová na úvod seznámila přítomné se současným stavem lokality, 

jejím významem pro rekreaci v jižní části města a s hlavním cílem studie, 

kterým je navrhnout výsadbu vzrostlé zeleně v k. ú. Slavonín. Parkově upravená 

plocha zahrnuje výsadby solitér i skupin stromů i skupin keřů doplněných o 

volné zatravněné plochy. Výsadby dřevin jsou umístěny v odstupu od hranice 

pozemku a respektují stávající nadzemní vedení včetně ochranného pásma. 

Parková plocha je otevřená pro pohledy směrem k rybníčku. Navrženo je také 

umístění několik laviček, které mohou být využívány k příležitostnímu posezení. 

 

KMČ po seznámení a projednání     s o u h l a s í    

se Studií rekreační lokality u rybníčku ve Slavoníně         

Hlasováno: /11 pro /0 proti/ 0 se zdrželo/      

 

Občané:          pí H. Macháčková, ul. Topolová     

pí H.Macháčková vznesla dotaz, kdy bude umístěna dopravní značka průjezd 

vozidel nad 12 t na ulici Jižní – Zolova.   

                   

Policie ČR Olomouc:                 p.  Pekárek                                                                                          

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                      
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  Požadavky na MPO a Policii ČR:  

  

 KMČ požaduje trvalé umístění radaru s napojením na PČR na  

ul.Jižní mezi TJ Sokol Slavonín a Domov seniorů Slavonín, bude    

          jednáno s Policií ČR, Městskou policií ČR a Dopravním 

inspektorátem    

 provádět pravidelné kontroly v ul. bývalé hvězdárny,   

v ul. „Ve Vrbinách“, kde vznikají černé skládky a u bývalého 

nákupního střediska U.N.R.A (sklad, rampy)      

 prověřit parkování na zelených pásech, v ulici Na Stráni, ulici Zolova, 

a současně u Boží muky směrem na Nedvězí    

 v ulici Na Stráni ověřit povolení k záboru zeleného pásu, 

     (navezena hlína a štěrk)         

 KMČ doporučuje občanům v případě nadměrného hluku a jiného    

     problému volat Policii ČR na linku 158 a MP na linku 156                 

 provádět  kontroly a dohled měření rychlosti převážně na ul. Jižní 

     a ul. Zolova   

                                                                            

1. Jednání:    

     Provedena kontrola plnění zápisu č. 37  a  konstatováno, že k doplnění      

     nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy   

          Zápis č. 36 z jednání KMČ č.23 ze dne 13.3. 2018 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, odborem koncepce a  

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

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

    -     informace o nových právních předpisech SMOL – noční klid + parkování  

    -     rušení zpomalovacího ostrůvku na ul. Kyselovská     

    -     oprava mostu v ul. Komenského v rámci realizace protipovodňových  

          opatření  bude opravován most přes řeku Moravu v ulici Komenského.  

          Stavební práce budou probíhat od dubna 2018 až do září 2019a budou  

          rozděleny do několika etap a to za částečných nebo úplných uzavírek 

          přilehlých komunikací. Z tohoto důvodu bude docházet ke změnám  

          jízdních řádů, trasování linek a změnám v obsluze zastávek.– úprava  

           autobusového provozu linek č. 14, 15, 20, 21 a 51  

          I. etapa    3. 4. – 30. 4. 2018   

         II. etapa1. 5. 20. 5. 2018,        linka  č.14  

        III. etapa: 21. 5. – 30. 6. 2018  linky č. 14, 15, 20, 21, 51  

   -     ARIVA MORAVA a.s. , oblast Olomouc – přepravní opatření 7/2018 

          V termínu od 15. 4. 2018 do 24. 4. 2018 bude úplně uzavřena silnice  
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          II/448 – Třída Míru v Olomouci. Důvodem uzavírky je realizace    

          akce„Silnice  II/448, Třída Míru“.   

   -     účast na jednání ke Studii rekreační lokality u rybníčku ve Slavoníně, která  

         řeší rekreační využití včetně zeleně na pozemku p.č. 812/1 v k.ú. Slavonín      

    -    pozvánka na hudební představení olomouckého rodáka R. Pachmana –  

         Pašije, které se konalo dne 30.3.2018 v sále REDUTA MFO              

    -    informace ke stavební akci „Heyrovského – Arbesova, komunikace“  

         (projekt část A a B)     

    -    zahájení pokračování natáčení magazínu – Jak se žije v Olomouci II, 

         jednotlivé díly budou tentokrát tematicky zaměřené na investiční rozvoj  

         městských částí  

    -    ve Tříkrálové sbírce v rámci obvodu Slavonín byla vybrána částka  

         29.008,-  Kč        

         KMČ po seznámení a projednání  bere informace na vědomí      

 

    3  Č.j. 063798/2018/OMAJ/MR/Bel, Č.j. 063796/2018/OMAJ/MR/Bel,    

   Č.j.063818/2018/OMAJ/MR/Bel,   Č.j. 063835/2018/OMAJ/MR/Bel, 

   Č.j. 063845/2018/OMAJ/MR/Bel,  Č.j. 063851/2018/OMAJ/MR/Bel,       

    Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových  

    řízení 

      Rozhodnutí Zastupitelstva  města Olomouce – dne 12. 3. 2018  

      Zastupitelstvo města Olomouce svým usnesením žádostem nevyhovělo.   

      KMČ bere na vědomí      

  

4. Čj: SMOL/067220/2018/OZP/VH/Zv  

„“Podnět k zastavení činnosti na pozemku parc. č. 910/4 Slavonín“             

        KMČ bere na vědomí       

 

5. Č. j. SMOL/065653/2018/OZP/PZ/Sta – Dohoda o povolení zvláštního    

    užívání veřejné zeleně, zábory a výkopové práce, kterou se povoluje  

    společnosti Moravská vodárenská, a.s. Olomouc, prováděcí firma WALTR  

    Stroje s.r.o Přáslavice užívat tyto plochu: ulice Požárníků, p.č. 1165/1  

    ostatní plocha o výměře 923 m
2
 z důvodu havárie vodovodního řadu  

    v termínu od 12. 03 2018 do 21. 03. 2018.  Pro účely zpoplatnění za  

    užívání veřejného prostranství je určena 16 m
2
 plocha.       

    KMČ bere na vědomí. 

      
   6.  TSMO, a.s. – plán prací na měsíc duben 2018     

         V období od dubna 2018 do října 2018 bude  KMČ dostávat informace  

         o přehledu činností TSMO, a.s  v jednotlivých měsících.                              

         KMČ bere na vědomí                      
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7. Oznamujeme občanům v souvislosti s upozorněním Technických     

     služeb města Olomouce, že dne   
- 1. 5. 2018 a 8.5. 2018  ( při příležitosti květinových svátků)   

budou Sběrové dvory v Olomouci   uzavřeny:       

 

Sběrová sobota – Jaro 2018   

 se koná v sobotu dne 21. dubna 2018   

-    stanoviště  ulice Zolova  (u bývalého obchodu U.N.R.A)  

-    stanoviště  roh ulic Hakenova a  Kyselovská (cihelna) 

  

Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v sobotu od 8:00 hodin 

a ještě tentýž den, po 13:00 hodině, budou odvezeny.     

 

8. Slavnostní setkání seniorů- jubilantů pro naše spoluobčany pořádá komise 

místní části Slavonín  ve čtvrtek dne 21. června 2018 od 14:00 hodin  

     s kulturním programem ve dvorním traktu budovy MMOl. Jubilanti budou    

     osobně  pozváni členy KMČ.       
 

         Požadavky KMČ  

stávající:           
- KMČ požaduje označení nově vzniklých ulic v  lokalitě místní část 

Slavonín. Jedná se o ulice: Macharova, sousedící s TJ Sokol Slavonín,  

ul. Poláčkova s křížením ulice Machátova, R Smahela, Přečkova, Heinova 

pod ul. Arbesova a Řehákova      

-  obnovit stávající orientační tabule ulic, doplnit názvy u nově vzniklých ulic      

     -    KMČ požadujeme označení dopravní značkou zákaz vjezdu vozidel nad  

          3,5 t  v ul. Za Kostelem směrem na ul. Na Stráni                

- připomínáme označení dopravní značkou „obytná zóna“ na ulici   

Durychova a Klostermannova  

     nové:      
- upozornit firmu zajišťující provozování plakátovacích ploch v lokalitě   

Slavonín na udržování pořádku na ul. Kyselovská a ul. Topolová   

- opravit rozvodné skříně  (ČEZ) v ulici U Zahrádek            

 

 

    Další řádné jednání KMČ 23  se uskuteční v úterý dne 15. května 2018                                                  

    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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