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Zápis č. 5 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 9. 4. 2019 

 

Přítomni: I. Háger, Ing. O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, Mgr. Š. Hošková,  E. Lošťáková,  

R. Schwarz (přítomen do 17:30), Mgr. J. Škarabela, Mgr. J. Štrajt, H. Macháčková, J. Lang, T. 

Beneš 

 

Nepřítomni: Z. Kührová  

 

Hosté: Mgr. Miloslav Tichý (člen RMO, garant KMČ), Lenka Bazgerová, MUDr. Radovan Žiška, 

Ing. Martin Zabák, Bohumil Dočkálek, Ladislav Petr 

 

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 

 

Předseda komise I. Háger komise přivítal všechny přítomné. Informoval, že RMO dne 11.3.2019 na 

návrh KMČ jmenovala s účinností od 1.4.2019 nové členy KMČ Slavonín – paní Helenu 

Macháčkovou a pana Jiřího Langa. KMČ č. 23 má tak 13 členů. Dále oznámil, že dle bodu 8 

jednacího řádu KMČ je komise v počtu 12 přítomných členů usnášení schopná. Pro přijetí 

usnesení je nutný počet hlasů 7.  

 

Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelem byla zvolena Š. Hošková. 

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) Kontrola Zápisu schůze 04/2019. 

3) Informace zástupců policejních sborů 

4) Majetkoprávní záležitosti 

5) Dopravní omezení – podnět občana 

6) Charitativní akce 

7) Prezentace FK Slavonín z.s.  

8) Účast předsedy KMČ na jednání  

9) Ukliďme Česko 

10) Různé 

 

Ad 2/ k zápisu č. 4 nebyly vzneseny připomínky.  

 

Ad 3/ Zástupce policie informoval o odstranění dvou odstavených vozů v lokalitě Slavonína (viz 

bod 11 a/ předchozího zápisu).  

 

Ad 4/  

a/ č. j. SMOL/071850/2019/OMAJ/MR/Vys - Stanovisko k pachtu parc. č. 338/5 zahrada o výměře 

105 m2 (host Bohumil Dočkálek) – žádá o pacht, který dlouhodobě užívala jeho matka. KMČ 

souhlasí s pachtem. 
Hlasování: pro:12, proti: 0, zdržel se: 0 

 

b/ č. j. SMOL/073279/2019/OMZOH/MZ/Sta – KMČ bere na vědomí povolení záboru veřejné 

zeleně před nemovitostí Zolova 27/21  v době od 18.3 . do 26. 4. 2019 pro lešení pro zhotovení 

fasády nemovitosti. 

 

c/ č. j. SMOL/078158/2019/ODUR/UUP/Kuk – KMČ bere na vědomí oznámení o PROJEDNÁNÍ 
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NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLOMOUC v době od 22. 3. do 

23. 4. 2019.  Úplné znění návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Olomouc je zveřejněno 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, na adrese: https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-

planovani/novy-uzemni-plan/zprava-up. Ve zprávě jsou pro přípravovanou X. změnu UP popsány i 

změny týkající se MČ Slavonín a přilehlých MČ – Lokality č. 13, 15, 17, 27, 28. 

 

d/ č. j. SMOL/088982/2019/OMZOH/MZ/Sta – KMČ bere na vědomí povolení záboru veřejné 

zeleně k parkování vozidel parc. č. 1154 ostatní plocha o výměře 1224 m2 v k.ú. Slavonín, obec 

Olomouc (ul. Macharova) dne 7. 6. 2019 pro sportovní akci pořádanou Městskou policií Olomouc.  

 

e/ č. j. SMOL/079361/2019/OMZOH/MZ/Sta – KMČ bere na vědomí povolení záboru městské 

zeleně parc. č. 812/11 orná půda o výměře 63 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, parc. č. 812/13 

orná půda o výměře 146 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, parc. č. 1232/12 ostatní plocha o 

výměře 2486 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc od 1. 4. –do 26. 4: 2019 – pro výkopové práce pro 

položení vedení nízkého napětí ve prospěch společnosti MSEM, a.s. 

 

f/ Čj.: SMOL/076129/2019/OMAJ/MR/Tom – žádost o obecné vyjádření k možným budoucím 

pachtům předmětných pozemků (např. z důvodu změny subjektu na straně pachtýře) za účelem 

užívání zahrádky a dále pak za účelem užívání pozemků pod stavbami pro rodinnou rekreaci. Z 

důvodu častých změn na straně pachtýře a s tím spojené administrativy stanovisko má platnost do 

konce volebního období, tj. do roku 2022. Jedná se o  nemovité věci: parc. č. 338/1 ovocný sad o 

výměře 3 974 m2 parc. č. 338/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 parc. č. 338/11 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 parc. č. 338/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 

m2 parc. č. 338/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 část parc. č. 1296/1 ostatní plocha o 

výměře 2 540 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. KMČ vyslovuje souhlas s pachtem 

předmětných nemovitých věcí do konce roku 2022. 
Hlasování: pro:10, proti: 0, zdržel se: 1 

 

g/ č. j. SMOl/Maj/22/4328/2013/Pr/Ind/Sac – KMČ bere na vědomí schválení prodeje pozemku 

parc. č. 803/5 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví přes 

nesouhlas KMČ (bližší informace v materiálech ZMO ze dne 4. 3. 2019, bod 3, položka 1.25 

důvodové zprávy. 

 

h/ č. j. SMOL/179085/2018/OMAJ/Sac – KMČ bere na vědomí neschválení prodeje části pozemku 

parc. č. 1221/1 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc v souladu 

s nesouhlasem KMČ /bližší informace v materiálech ZMO ze dne 4. 3. 2019, bod 3, položka 1.13 

důvodové zprávy 

 

i/ KMČ bere na vědomí oznámení, že na základě diskuze na schůzích Rady města Olomouce 

konaných ve dnech 14. 1. 2019 a 8. 4. 2019 budou zdůvodnění doporučení majetkoprávní komise 

Radě města Olomouce popř. rozhodnutí Rady města Olomouce v rámci majetkoprávních záležitostí, 

která nebudou korespondovat s doporučeními jednotlivých komisí městských částí sdělována 

předsedům KMČ tajemníkem majetkoprávní komise telefonicky. Předseda KMČ informoval, že si 

vyžádá k tomuto rozhodnutí vysvětlení. 

 

j/ Požadavek členů na rozšíření informací k žádostem o stanovisko z Majetkoprávní odboru: 

materiály jsou předsedou rozesílány průběžně. V případě nedostatečných informací se kterýkoliv 

člen KMČ může obrátit na uvedené kontakty a dodatečné informace dle svých potřeb zjistit. 

Předseda doporučuje následně informace sdělit i ostatním členům, aby nedocházelo k duplicitnímu 

dotazování.  

 

Ad 5/ L. Petr přednesl návrh projednaný na Odboru dopravy a územního plánování k odstranění 

https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan/zprava-up
https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan/zprava-up
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značky Průjezd zakázán částí ulice Machátova od křižovatky s ul. Arbesovou k OC Haná. Členové 

KMČ po diskusi s odůvodněním, že osazení této značky a zpomalující práh bylo schváleno již 

v omezeném rozsahu a nadále trvá, že komunikace je bez chodníků a hojně využívána chodci tuto 

změnu nedoporučuje. 

Hlasování – pro: 0, proti: 7, zdrželo se: 5. 

 

Ad 6/ L. Bazgerová vedoucí aktivizací v domově Seniorů SENECURA seznámila členy KMČ 

s konáním charitativního bazárku na podporu vytvoření uměleckých fotografií dne 7. 5. KMČ 

podpoří akci propagací ve vývěsních skříňkách a hlášením v místním rozhlasu a dále přímou 

schválenou finanční podporou 5.000 Kč. Dále informovala o spolupráci se základními a mateřskými 

školami. K dotazu na zábor veřejného prostranství KMČ odkazuje na veřejnou vyhlášku, 2/2016, 

článek 8 o osvobození od poplatku, které se vztahuje na charitativní akce.  

Hlasování o příspěvku: pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0. 

 

Ad 7/ Zástupci FK Slavonín  MUDr. Radovan Žiška, Ing. Martin Zabák seznámili členy komise 

s aktivitami spolku a možnostmi využití prostor FK Slavonín k organizování akcí, nejbližší akce 

bude společné zasedání KMČ Slavonín, Nemilany, Nedvězí 20 5. 2019  

(K tomuto setkání KMČ připomíná, že jednání se mohou účastnit i občané, k tomu je nutná 

z kapacitních důvodů rezervace na e-mail: daniela.hornakova@olomouc.eu; zveřejněno 

v posledním čísle Olomouckých listů.) 

 

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, tento termín bude pravděpodobně změněn. Pro jednání byla členy komisí 

navržena tato témata: problematika hlavní průjezdné komunikace – Zolova - Jižní včetně záměru 

parkovacího domu, řádný přechod pro chodce na konci ulice Schweitzerova, neutěšený stav 

komunikace Durychova, konec ulice Arbesova, obnova a označení nových ulic, návrh obecného 

principu zavazování při prodeji pozemků developerovi k vybudování parkovacích míst, zeleně, 

obslužných ploch. Náměty, které nebude z časových důvodů možné projednat, budou převzaty na 

společné jednání KMČ a RMO (viz bod 7). 

 

Ad 9/ Akce „Ukliďme Česko“ konané 6. 4. 2019 - osobní poznatky a zkušenosti – Štrajt – 

slavonínský lesík, p. Škarabela, p. Beneš, p.Macháčková – Hamrys, p. Bačák, p. Háger – 

Machátova, zastávka Jižní, Ke kostelu. Kromě členů KMČ se zapojilo i několik dalších občanů.  

 

Ad 10/ 

a/ Pozvánka na Seminář 10. 4. 2019 od 16ti hodin „Plán udržitelné městské mobility“ – KMČ 23 

zastoupí I. Háger, J. Škarabela, H. Macháčková.  

 

b/ Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství neshledal ořez keřů jalovců na Jižní 17 jako 

nutný.  

 

c/ Estetizace MČ – Odbor kultury zahrnující KMČ projednal navržené akce s realizačními odbory 

MMOL ve věci jejich možné realizace a dále budou předloženy RMO ke schválení. Následně budou 

informovány dotčené KMČ.  

 

d/ KMČ připraví divadelní představení ochotnického souboru z Bukovan v prostorách tělocvičny 

FK Slavonín; navrhovaný termín 13. 10. nebo 20. 10. 2019s dobrovolným vstupným pro podporu 

aktivit FK Slavonín. 

 

e/ Pozvánka Lesní mateřskou školkou Sluněnka na 24. 4. (14-17,30 hod.) Den otevřených vrátek. 

f/ Informace o nákladech na opravu rychlostního informačního radaru v ul. Zolova u SEKNE za 

mailto:daniela.hornakova@olomouc.eu
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11.000 Kč z rozpočtu KMČ.  

 

g/ KMČ projednala návrh na založení facebookových stránek KMČ č. 23. Pověřila jejich přípravou 

člena R: Schwarze. Dále projednala možnost tvorby a distribuce místního informačního letáku 

formou občasníku, který by přinášel informace o dění v MČ Slavonín. 

 

h/ Sběrová sobota proběhne ve Slavoníně dne 11. 5. 2019.  

 

i/ Stav místních komunikací ul. Za Lesíkem a Na Stráni projednávala i členská schůze 

zahrádkářského svazu. Trvají požadavky KMČ vyjádřené v zápisu č. 4. B. Šimoníková na příštím 

jednání podá informace týkající se projednaných materiálů KMČ k těmto komunikacím. 

 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 14. května 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 

 

 

 

ověřila: Šárka Hošková   

  člen KMČ Slavonín 

 

 

Zapsal: Otakar Bačák  


