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Zápis č. 3 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 12.  2. 2019 

 

Přítomni: I. Háger, Ing. O. Bačák, B. Šimoníková, T. Beneš, M. Fišrová, Mgr. Š. Hošková, Z. 

Kührová, E. Lošťáková, R. Schwarz, Mgr. J. Škarabela, Mgr. J. Štrajt 

 

Nepřítomni: --- 

 

Policie ČR: --- 

Městská policie ČR: Jiří Štýbnar 

 

Občané: Helena Macháčková, p. Šindelková, p. Radovan Zezula, p. Zezula ml.  

 

Prezenční listiny jsou nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 

 

Předseda komise, I.  Háger komise přivítal všechny přítomné a oznámil, že dle bodu 8 

jednacího řádu KMČ je komise v počtu 11 přítomných členů usnášení schopná. 

 

Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelem byl zvolen R. Schwarz. 

Předseda vyzval všechny přítomné k přihlášení svých příspěvků do dnešní schůze 

a následně požádal o schválení tohoto programu. 

 

Program schůze: 

1/ Kontrola zápisu 2. schůze 

2/ Požadavky k zástupcům policejních sborů 

3/ Majetkoprávní záležitosti 

4/ Participativní rozpočet a estetizace  

5/ Návrhy členů KMČ na odstranění nedostatků v jednotlivých lokalitách 

6/ Parkovací místa formou zjednosměrnění ulic 

7/ Omezení tranzitu vozidel nad 12 t ulicemi Zolova, Jižní, Slavonínská 

8/ Pojmenování ulice 

9/ Různé 

 

Ad 1/ K obsahu zápisu ze schůze KMČ ze dne 15. 1. 2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.  

 

Ad 2/ 

K zástupcům městské policie v platnosti zůstávají: 

 sledovat neoprávněnou skládku u bývalého nákupního střediska U.N.R.A 

 sledovat stání na zelených plochách a chodnících v celé lokalitě Slavonín 

 prověřit neoprávněné plnění kontejnerů na tříděný odpad u cihelny soukromou firmou 

Nový požadavek: 

 ul. Za kostelem – trvale odstavené vozidlo značky Mercedes, RZ umístěna ve vozidle – 

prověřit zda se nejedná o vrak 

 prověřit funkčnost radaru pro měření rychlosti na ul. Zolova 

 

Ad 3/ 

Č. j. SMOL/005821/2019/OMAJ/MR/Sim 

Ing. Radovan Zezula žádá o prodej, případně pacht části pozemku za účelem užívání zahrádky a 

k rekreaci o výměře 43 m
2
 - část parc. č. 1167 v k.ú. Slavonín. K vývoji záboru pozemku, uloženým 

sítím a záměru užívání podal osobně informace žadatel p. Zezula. 

KMČ souhlasí s prodejem. 

Hlasování: (pro 7, proti 0, zdrželo se 4) 
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Ad 3/ 

Čj.: SMOL/013506/2019/OMAJ/MR/Jir 

Nemovitá věc: parc. č. 812/99 ostatní plocha o výměře 23 m
2
 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 

Záměr: na pozemku se nachází oplocené zpevněné stání na kontejnery na komunální opad ve 

vlastnictví Společenství vlastníků pro dům Topolová 590/19, Slavonín. Žadatel žádá o výpůjčku 

pozemku.  

 

Čj.: SMOL/013264/2019/OMAJ/MR/Jir 

Nemovitá věc: parc. č. 812/100 ostatní plocha o výměře 21 m
2
 v k .ú. Slavonín, obec Olomouc 

Záměr: na pozemku se nachází oplocené zpevněné stání na kontejnery na komunální opad ve 

vlastnictví Společenství vlastníků pro dům Topolová 583/17, Slavonín. Žadatel žádá o výpůjčku 

pozemku.  

 

KMČ nesouhlasí s výpůjčkou pozemků 812/99 a 812/100. Komise navrhuje uzavřít se žadateli 

smlouvu o nájmu předmětných pozemků z důvodu zachování principu povinnosti odpovědného 

hospodaření s majetkem SMOL. 

Společné hlasování k oběma žádostem : (pro 6, proti 1, zdrželo se 4) 

 

Ad 4/ Na jednání KMČ se dostavil náměstek primátora Pavel Hekela, který má v gesci Oddělení 

komisí městských částí a detašovaných pracovišť. Seznámil členy komise a hosty s finančními 

prostředky vyčleněnými v rozpočtu města na rok 2019 pro úhradu oprav a údržby vedoucí 

k odstranění závad na městských komunikacích a mobiliáři a princip vzájemného přesunu 

prostředků, tak aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího financování (nemá-li některá městská část 

potřebu údržby komunikací, může dostat více prostředků na estetizaci, naopak jiná městská část 

dostane více prostředků na komunikace). Uvedl rovněž princip volby projektů navržených občany a 

samotnými komisemi k realizacemi v dalších letech tzv. participaci. Seznámil členy komise 

s modely užívanými v jiných městech. Na výzvu pana náměstka byl členy KMČ požádán o řešení 

vybavení KMČ výpočetní technikou a připojením k internetu.  

 

Ad 5/ K předchozímu bodu byli členové KMČ seznámeni s návrhy zpracovanými p. Macháčkovou 

na základě výzvy spolku Pro Slavonín k realizaci a rovněž vlastní podněty členů. Jedná se např. o: 

 úprava parkovaní na ul. Jižní vedle základní školy souběžně s východním oplocením 

školního pozemku; 

 výsadba zeleně podél komunikace ul. Jižní v obdobném řešení jako je umístěno na ul. 

Kyselovská; 

 odstranění černých skládek; 

 opatření k úpravě komunikace na ul. Durychova, aby nedocházelo k poškozování oplocení a 

samotných nemovitostí vlivem průjezdu stavební techniky, využívání této komunikace 

občany k venčení psů, vývody dešťových svodů přímo na komunikace apod.  

 parkování podél ulice Zolova v úseku od kaple sv. Floriána k základní škole, včetně 

vybudování přechodů pro chodce 

 vybudování přechodu na křižovatce ulic Schweitzerova a Jižní namísto stávajícího místa pro 

přecházení. 

Další náměty na opravu komunikací a opravy dalšího mobiliáře v m.č. Slavonín  je možné rovněž 

podávat na nově zřízené e-mailové adrese komise: kmc23@olomouc.eu. 

Na příštím jednání budou jak návrhy na opravu komunikací, tak návrhy na estetizace sumarizovány 

a postoupeny k posouzení věcně příslušným odborům města.  

 

Ad 6/ Na základě výzvy Oddělní strategického rozvoje MMOL k návrhům na zjednosměrnění ulic 

pro získání parkovacích míst členové KMČ konstatovali, že vzhledem k charakteru zástavby a ulic 
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v m.č. Slavonín nejsou k takovému dopravnímu opatření vhodné žádné ulice.  

 

Ad 7/ P. Macháčková, zástupkyně spolku Pro Olomouc seznámila členy KMČ s informací Odboru 

dopravy a územního rozvoje, odd. dopravního inženýrství ze dne 16. 1. 2019, že byl zpracován ná-

vrh na omezení tranzitu vozidel nad 12 t hmotnosti na průjezdních úsecích silnic č.  II/570 ul. Kep-

lerova (Holice), II/435 UL. Dolní Novosadská (Nové Sady), II/570 ul. Slavonínská, Jižní a Zolo-

va a místní komunikace ulice Kafkova (Slavonín). Předpokládáme, že nejpozději do poloviny 

roku 2019 by mohlo být omezení tranzitu vozidel nad 12 t na zmíněných průjezdních úsecích 

silnic osazeno. 
 

Ad 8/ KMČ souhlasí se zachováním názvu ulice Topolová i po dalším rozšíření k obytnému domu – 

blok C.  

Hlasování: (pro 11, proti 0, zdrželo se 0) 

 

Ad 9/  

a/ požadavek na úpravu keřů při výjezdu od domu Jižní 17, které zasahují do chodníku a 

komunikace; 

b/ dotaz na nefunkčnost přídavného osvětlení na nově vybudovaném přechodu na ul. Jižní se 

světelnou signalizací /bude zadáno do Hlášení závad TSMO/; 

c/ oznámení vedoucího Odboru investic, k. akci vybudování nového chodníku na ul. Arbesova – 

Heyrovského: akce je nyní ve fázi projektové přípravy, bylo vydáno územní rozhodnutí, v letošním 

roce by měla být vyhotovena dokumentace provedení stavby. 

Akce oprava místní komunikace Arbesova – Heyrovského, která spadá do gesce Odboru dopravy a 

územního rozvoje není v rozpočtu města na rok 2019 z důvodu omezených finančních prostředků 

města (předpokládané náklady cca 8,5 mil Kč). 

 

 

 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v náhradním termínu v pondělí dne 4. března 2019 

v 17:00 hodin v zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu KMČ 

veřejné, občané jsou zváni, aby zde podávali své podněty 

 

 

 

Ivo Háger v. r.      

předseda KMČ Slavonín 

 

 

 

ověřil:  Richard Schwarz v. r.  

  člen KMČ Slavonín 

 

 

Zapsal: O. Bačák  


