Zápis č. 39
z jednání KMČ č. 23 Olomouc- Slavonín ze dne 15. 5. 2018
Přítomni:

Šimoníková, Dobrovský Fišrová, Hausner, Mgr. Hošková,
Kaláb, Kührová, Staňková, Šebestík, Mgr.Škarabela,Mgr.Štrajt
Nepřítomen: Boková
Občané:

pí Konštacká, Macháčková, Šindelková, pan MUDr. Novák

pí Konštacká požádala o prodloužení vodovodního řadu na ulici Arbesova
KMČ po seznámení doporučuje k řešení
Pí Macháčková, Šindelková informovala KMČ o jednání na Krajském úřadu
v Olomouci, s náměstkem primátora panem Mgr. Žáčkem ve věci rekonstrukce
ul. Jižní – Zolova. Oznámila, že v dohledné době není uvažováno o plánované
rekonstrukci.
MUDr.Novák hovořil o problematickém parkování před zdravotním střediskem
na ul.Jižní, při přívalových deštích zůstává na komunikaci v ul. Požárníků voda,
požádal KMČ, zda by bylo možné rozšířit pořádání kulturních a společenských
akcí.
Policie ČR Olomouc:
Městská policie Olomouc:

p. Pekárek
p. Štýbnar, Křepský

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:
 KMČ požaduje trvalé umístění radaru na ul.Jižní mezi TJ Sokol
Slavonín a Domov seniorů Slavonín
 dořešit v ulici Na Stráni 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
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 vzhledem k rozšiřování černých skládek provádět pravidelné
kontroly v celé místní části Slavonín
1. Jednání:
Provedena kontrola plnění zápisu č. 38 a konstatováno, že k doplnění
nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy
Zápis č. 38 z jednání KMČ č.23 ze dne 10. 4. 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,
využití částky určené na investice navržené KMČ – přechod
Schweitzerova na hranici KMČ Nové Sady a Slavonín u křižovatky
Schweitzerova x Jižní, která byla určena v rozpočtu odboru investic
- Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dne: 23.05.2018
od 07:30
do 15:30
Občané budou informováni oznámením ve vývěsních skříňkách,
místním rozhlasem
Veškeré informace budou 15 dní před plánovaným přerušením
dodávek k dispozici na internetových stránkách
www.cezdistribude.cz
- 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.
III. etapa: 21. 5. – 30. 6. 2018 linky č. 14, 15, 20, 21, 51
- zahájení pokračování natáčení magazínu TV MORAVA – Jak se
žije v Olomouci II, jednotlivé díly budou tentokrát tematicky zaměřeny na
investiční rozvoj městských částí.

3. SMOL/108173/2018/OZP/VH/Sko
„Bytový dům „C“, Olomouc – Slavonín, SO 03 Splašková kanalizace“
Oznámení veřejnou vyhláškou
o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání,
stavebník STAFOS – REAL
KMČ bere na vědomí
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4. Statutární město Olomouc – Odbor sociálních služeb, připravované akce:
- 2. ročník Veletrhu sociálních služeb a souvisejících služeb,
18. května od 10:00 hodin – 16:00 hodin na Horním náměstí
- další připravovanou akcí je Olomoucký dětský den ve
Smetanových sadech v sobotu 19. května od 13:00 hodin
5. TSMO, a.s. – plán prací na měsíc květen 2018
KMČ bere na vědomí
6. 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 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
nové:
- KMČ požaduje vydláždění pod zabudovanými lavičkami na ul. NA Stráni
(nesnadné udržování, tráva přerůstá přes lavičky,

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 12. června 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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