Zápis č. 4
z jednání KMČ č. 23 ze dne 4. 3. 2019
Přítomni: I. Háger, Ing. O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, Mgr. Š. Hošková, Z. Kührová, E.
Lošťáková, R. Schwarz, Mgr. J. Škarabela, Mgr. J. Štrajt
Nepřítomni: T. Beneš
Policie ČR: --Městská policie ČR: Jiří Štýbnar
Hosté: Helena Macháčková, Stanislava Šindelková, Jiří Lang
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 10 přítomných členů usnášení schopná.
Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelem byl zvolen J. Škarabela.
Předseda vyzval všechny přítomné k přihlášení svých příspěvků do dnešní schůze a následně
požádal o schválení tohoto programu.
Program schůze:
1) Zahájení schůze, přivítání hostů, usnášení schopnost
2) Návrh na rozšíření KMČ
3) Kontrola Zápisu schůze 03/2019.
4) Opravy komunikací v lokalitě Slavonín
5) Estetizace – návrhy
6) Spolupráce s místními subjekty na sportovních a společenských akcích
7) Setkání členů KMČ s členy Rady města Olomouce
8) Účast předsedy KMČ na jednání
9) Majetkoprávní záležitosti
10) Zimní údržba chodníků a vozovek ve Slavoníně
11) Různé
Ad 2/ Předseda KMČ přednesl návrh na rozšíření KMČ o dva členy. Jedná se o Helenu Macháčkovou
trvale se účastnící zasedání KMČ za spolek ProSlavonín a Jiřího Langa, stávajícího člena KMČ č. 20
Povel. Oba se stručně představili.
KMČ navrhuje za člena KMČ 23 p. Helenu Macháčkovou.
Hlasování: (pro 8, proti 0, zdrželo se 2)
KMČ navrhuje za člena KMČ 23 p. Jiřího Langa.
Hlasování: (pro 7, proti 0, zdrželo se 3)
Komise žádá Oddělení KMČ a detašovaných pracovišť o zpracování návrhu na doplnění členů KMČ
o výše uvedené občany a předložení na jednání RMO.
Ad 3/ V zápise č. 3 je v bodu 7 tisková chyba: název spolku ProOlomouc má správně znít ProSlavonín.
Ad 4/ Cenová nabídka na opravy komunikací od TSMO (p. Čech) na ul. Jižní (150.691 Kč Jižní 65
po ul. Buzulucká a 107.357 Kč Jižní 85 od Buzulucké). Komise se shodla, že vzhledem k probíhající
a plánové stavební činnosti v těchto úsecích nebude požadovat jejich opravu, namísto toho požaduje
zařadit do oprav výměnu dlažby 40/40 v úseku Jižní 7 až 13, navazující na již zrekonstruovaný úsek
tohoto chodníku.
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Ad 5/ Členové KMČ sestavili soupis návrhů na estetizaci k posouzení odborů MMOL:
- Odpadkové koše v okolí rybníka Hamrys
- Odpadkové koše na psí exkrementy podél ulice Durychova, K Lesíku, Dykova, Na Stráni,
Machátova, Topolová (lokality častého venčení psů) – alternativně držáky na sáčky
- Lavičky k dětskému hřišti na ul. Topolová
- Úprava zeleného prostranství u sochy sv. Jana Nepomuckého (ul. Machátova)
- Zapojení ulic Jižní, Kyselovská, Zolova, Machátova do projektu osazení sloupů živými
květinami + výsadba okolo kaple sv. Floriána + pomníku padlých na ul. Kyselovská,
- Doplnění lavičky do prostoru nádvoří KMČ k poště Olomouc 18 (pro vyčkávající na
otevření pošty)
- Oprava kapličky sv. Floriána na křížení ulice Zolova
- Revitalizace slavonínského lesíka ve vlastnictví LMO a. s. za ul. Hakenovou na naučněodpočinkovou zónu (návrhová studie)
- Odstranění černých skládek v lokalitě nad Ditrexem u objektů ZD a skládky Korol (dle
přílohy)
Projekty rozsáhlejší
- Výsadba stromů po pravé/levé straně na ul. Jižní
- Vybudování parkovacích míst na začátku ul. Jižní vedle budovy základní škody Slavonín
Dle diskuse na jednání KMČ bude vznesen dotaz na p. o. Hřbitovy města Olomouce k plánům na
úpravu místního hřbitova (dlažba, úprava bývalé márnice, zásobování vodou).
Ad 6/ KMČ vyzývá k prezentaci svých aktivit místní spolky a sdružení. V rámci jednání komise je
možné, aby jejich zástupci projednali možnost spolupráce a participace s komisí.
Komise se zabývala možností místního informačního letáku pro prezentaci práce komise a právě akcí
neziskových organizací, jak v rámci městské části Slavonín, tak celoměstských (prověří člen J.
Škarabela).
Člen KMČ R. Schwarz upozornil na aktivity Komunitního centra Peškova /např. 15. 5. den
otevřených dveří, jehož propagaci zveřejníme na vývěskách KMČ/.
V rámci celostátní akce dne 6. 4. 2019 Ukliďme Česko – členové KMČ provedou úklid slavonínského
lesíka. K účasti zveme i všechny občany. Po skončení úklidu dle povětrnostních podmínek bude
setkání u ohně s možností opékání. Akce bude registrována na serveru www.uklidmecesko.cz
Ad 7/ V pondělí 20. 5. 2019 v 16.00 hodin proběhne ve Slavoníně setkání členů KMČ Slavonín,
Nemilany a Nedvězí se členy Rady města Olomouce. Jednání se mohou účastnit i občané, k tomu je
nutná z kapacitních důvodů rezervace na e-mail: daniela.hornakova@olomouc.eu
Na příštím jednání KMČ budou stanoveny okruhy témat, které budou předmětem jednání, a které je
nutné zaslat RMO do 6. 5. pro přípravu podkladů ze strany Rady.
Ad 8/ Další forma rozšíření komunikace se zástupci městských částí je účast předsedů KMČ na
jednání Rady města Olomouce. Předseda KMČ Slavonín byl pozván na jednání RMO v pondělí
6. 5. 2019 v 15.30 hodin. Na příštím jednání bude zvoleno téma, o kterém bude vedena diskuse se
členy RMO.
Ad 9/ RMO se na návrh majetkoprávní komise neztotožnila s návrhem KMČ ve věci prodeje
pozemku (č.j. SMOL/2688832/2018/OMAJ/MR/Bel) parc.č. 633/3 orná půda o výměře 144 m2 v k.
ú. Slavonín, obec Olomouc). Navrhovaný pronájem není pro město výhodný a s předmětným
pozemkem se pro veřejné využití v budoucnu nepočítá. Na zasedání RMO dne 18. 2. 2019 byl
schválen záměr pozemek prodat. Komise vzala informace na vědomí.
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Ad 10/
Dle požadavku Odboru dopravy a územního rozvoje byl jednotlivými členy KMČ zodpovědnými za
oblasti městské části Slavonín vyznačen v dodaných podkladech požadavek na rozšíření zimní údržby.
Jedná se o nově vybudované komunikace, které v tomto plánu nemohly být dosud zahrnuty.
Ad 11/ Zástupce MPO p. Štýbnar informoval:
a/ ve věci podezření na odstavení vraku na ul. Za kostelem byl tento identifikován, označen výzvou
na vlastníka k odstranění, v zákonné lhůtě, nebude-li odklizení provedeno vlastníkem, bude vozidlo
odstraněno na jeho náklady;
b/ výstražná zařízení na měření rychlosti v ul. Zolova a Jižní po kontrole byla v činnosti, členové
KMČ upozornili, že zaznamenávají výpadky, proto je nutné v rámci pochůzek jejich stav kontrolovat
a obratem zajistit funkčnost;
c/ odkládání velkoobjemového odpadu (např. kontejnerové stání v ul. U Zahrádek) je nedovolenou
činností, neboť tohoto odpadu se mohou občané bezplatně zbavit na některém ze sběrových dvorů
provozovanými Technickými službami města Olomouce, a.s. (Hodolany – ul. Chelčického, Neředín
– za krematoriem). MPO sleduje toto nepovolené ukládání a ve spolupráci s TSMO zařizuje jejich
likvidaci. Jedná se ovšem o činnost finančně nákladnou na úkor financí všech obyvatel Olomouce.
Druhým efektivním způsobem likvidace velkoobjemového odpadu jsou sběrové soboty, nejbližší se
bude konat ve Slavoníně 11. května 2019 (kompletní přehled v jednotlivých městských částech byl
zveřejněn v Olomouckých listech č. 3).
Při kontrole stavu místní komunikace ul. Za Lesíkem, bylo zjištěno, že komunikace je značně
poškozená vlivem stavební činnosti. Komise žádá o vyjádření, jaké byly stanoveny podmínky
stavebníkovi ve věci údržby této komunikace. Dále komise žádá o vyjádření ke stavu řízení ve věci
pravděpodobně neoprávněného zahrazení průchodu ulice Konrádovy.
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 9. dubna 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
předseda KMČ Slavonín

ověřil:

Jiří Škarabela
člen KMČ Slavonín

Zapsal: O. Bačák
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