Zápis č. 7
z jednání KMČ č. 23 ze dne 11. 6. 2019
Přítomni: I. Háger, Ing. O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, Mgr. Š. Hošková, Mgr. J. Škarabela,
H. Macháčková, J. Lang, T. Beneš (odchod 20.00), Z. Kührová
Nepřítomni: E. Lošťáková, R. Schwarz, J. Štrajt
Hosté: p. Křepský MPO, p. Podhorný – Lesy města Olomouce, a.s., p. Bazgerová – Dům seniorů
Senecura, občané: p. Šindelková, p. Spáčil
Předseda komise I. Háger komise přivítal všechny přítomné, oznámil, že dle bodu 8 jednacího řádu
KMČ se komise sešla v počtu 10 a je tedy usnášení schopná. Pro přijetí usnesení je nutný počet
hlasů 7.
Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelem byla zvolena Z. Kührová
Předseda vyzval všechny přítomné k přihlášení svých příspěvků do programu schůze a následně
požádal o schválení programu.
Program schůze:
1) Zahájení schůze, přivítání hostů, usnášení schopnost
2) Kontrola Zápisu schůze 06/2019
3) Informace zástupců policejních sborů
4) Informace zástupce Lesů města Olomouce a. s.
5) Požadavky občanů
6) Společenský život ve Slavoníně
7) Estetizace
8) Majetkoprávní záležitosti
9) Různé
Ad 2/ k zápisu č. 6 byla vznesena připomínka na doplnění požadavku o informace s plánem
revitalizace místního hřbitova ve Slavoníně. Předseda Komise osloví ředitele příspěvkové
organizace Hřbitovy města Olomouce o informace.
Ad 3/ zástupce Městské policie informoval, že byl kontaktován předseda družstva Slavonín za
účelem zabednění budovy, kde se hromadí odpad, dále předal informaci, že uvažují o následném
prodeji objektu.
Požadavky členů komise na kontrolní činnost:
a/ na ul. Topolová po stavebním výkonu dochází k propadu chodníku, je potřebné u stavebníka
požadovat úpravu v souladu s vydaným povolením k výkopu,
b/ na ul. Kyselovská, u zastávky MHD směr Farmak byl odložen stavební materiál a suť,
pravděpodobně stavebníka na vedlejším pozemku, nebylo možné řádně provést sečení pozemku
smluvním dodavatelem, žádáme o provedení kontroly.
Ad 4/ zástupce akciové společnosti Lesy města Olomouce, p. Podhorný, informoval o způsobu
hospodaření v lokalitě Slavonínského lesíka. Primární je úklid lesa z hlediska zákona – vývraty,
suché stromy, vzhledem k využití k rekreaci bude používán šetrný způsob těžby (kolová technika),
nutnosti těžby kůrovcem napadených dřevin, po níž následně bude prováděna náhradní výsadba.
Zákaz vstupu není nutné stanovit, vstup je však na vlastní nebezpečí; otázka povýšení na vyšší
úroveň – rekreační les je rozhodnutím vlastníka s dodržením lesního zákona, v roce 2020 končí
desetiletý plán způsobu hospodaření v lese, je nutné případně zahájit jednání o této změně.
Ad 5/ P. Spáčil vznesl dotaz na úpravu koryta Nemilanky – sečení trávy a parkování na rohu ul.
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Dykova, kterým se ničí břeh Nemilanky a může dojít k zatopení přilehlých pozemků při
přívalových deštích. Komise zjistí způsob komunikace s vlastníkem toku, který je povinen udržovat
koryto ve stavu nebránícím průtoku. Ve věci nedovoleného parkování je nutné situaci řešit
operativně oznámením na služební čísla policejních orgánů, aby situaci řešili na místě v době
páchání přestupků.
Komise upozorňuje, že nemá žádnou výkonnou moc, proto doporučuje jednotlivým občanům
k dalším požadavkům týkajících se služeb veřejného osvětlení, údržby kanálových vpustí, úklidu
chodníků apod. využívat nejlépe přímé oznámení na www.olomouc.eu – Hlášení závad, kdy
pracovníci technických služeb reagují do následujícího pracovního dne, není nutné tedy oslovovat
KMČ, která postupuje stejným způsobem. Ve věcech dopravního značení, opravy místních
komunikací je nutné obracet se na Odbor dopravy a územního rozvoje, ve věcech úpravy, rozšíření
městské zeleně na Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství.
Ad 6/ Členové komise diskutovali o možnostech oživení společenského života v MČ Slavonín. Je
možné navázat na akce, které se konaly v minulosti jako např. místní plesy. Členům byly
představeny další náměty ve vztahu k významným dnům jako je 1. máj, svátek sv. Ondřeje (patrona
místního kostela), ale také k činnosti sportovního klubu a Domova Senecura, který nabízí rovněž
akce s účastí veřejnosti a které představila p. Bazgerová. Úspěchem jakékoliv akce je dobrovolnická
práce organizátorů a její přirozená potřeba, aby ji místní občané přijali za svou. KMČ je připravena
podporovat takové akce jak finančním příspěvkem, přispěním organizační prací vlastních členů a
propagací.
Ad 7/ K celkově navrženým 11 bodům pro estetizaci odsouhlasila komise počty a místa umístění
nových odpadkových košů (předá předseda komise na OMZOH), dokončení výsadby kolem
pomníku padlých, zadání studie na úpravu prostranství za pomníkem sv. Jana Nepomuckého na
odpočinkovou zelenou zónu, likvidaci černých skládek dle nacenění a výsadbu na ul. Jižní dle
zpracovaného návrhu (příloha zápisu) do rozsahu přidělených prostředků. Neshodla se na zadání
opravy kaple sv. Floriána vzhledem k ceně a efektivitě. Vzala na vědomí nemožnost realizace
revitalizace Slavonínského lesíka (viz výše) a vybudování parkovacích míst na ul. Jižní u základní
školy, neboť se jedná o investici.
Ad 8/
Čj.: SMOL/123158/2019/OMAJ/MR/Bel - nabídka pozemků parc. č. 796/3 orná půda o výměře 216
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, parc. č. 797/1 zahrada o výměře 826 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc, parc. č. 797/2 zahrada o výměře 208 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc k odprodeji
SMOL. Komise souhlasí s odprodejem pozemků do vlastnictví SMOL.
Hlasování: pro: 9, proti: 1, zdržel se: 0
Čj.: SMOL/107336/2019/OMAJ/MR/Ind – žádost o prodej části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o
výměře 240 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. Komise nesouhlasí s prodejem pozemku a
s vypůjčením další části pozemku o upřesněné rozloze 60 m2, na který je žádáno o výpůjčku.
Důvodem je, že žadatel nerespektoval příkaz k odstranění nepovolené výsadby a překážky
v průchodu mezi ul. Konrádovou a spojnicí na ul. Arbesovu.
Hlasování: pro: 2, proti: 3, zdrželo se: 1
Ve věci dotazu odboru majetkoprávního na zajištění průchodu mezi ul. Konrádovou a ul. Arbesovu
komise navrhuje realizovat zde průchod s pevným povrchem, aby nedocházelo ke znečištění obou
komunikací, které spojuje. Do doby jeho vybudování zachovat i částečně vysázenou zeleň,
kritérium snadnější údržby nemůže být důvodem pro její zničení, s vybudováním provizorního
přechodu pro pěší např. s částečně zpevněným povrchem, z uvedeného důvodu znečišťování
komunikací rozbředlou zeminou.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1
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Čj.: SMOL/150837/2019/OMAJ/MR/Cih - část parc. č. 1319/1 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k.
ú. Slavonín, obec Olomouc Předmětný pozemek se nachází při ulici Jižní za řadovými garážemi,
žadatel žádá o prodej části předmětného pozemku za účelem výstavby garáže. Komise se již
návrhem zabývala. Vzhledem k nutnosti manipulace svozových vozů s odpadovými nádobami
umístěnými v bezprostřední blízkosti a nutnosti vlastního otáčení těchto vozidel komise nesouhlasí
s prodejem předmětného pozemku.
Hlasování: pro: 2, proti: 6, zdržel se: 1
Ad 9/ Různé
Ve středu 20. června 2019 se v obřadní síni olomoucké radnice koná ve 14.00 hodin slavnostní
setkání jubilantů městské části Slavonín. Za organizaci a zajištění děkuje KMČ své člence
Bohuslavě Šimoníkové, Emílii Lošťákové a Komisi pro občanské záležitosti.
Jednání komise ukončeno ve 20.20 hodin
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 16. července 2019 v 17:00 hodin v
zasedací místnosti v ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu KMČ veřejné.

Ivo Háger v. r.
předseda KMČ Slavonín

ověřila:

Zlata Kührová v. r.
členka KMČ Slavonín

Zapsal: Otakar Bačák
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