Zápis č. 9
z jednání KMČ č. 23 ze dne 13. 8. 2019
Přítomni: I. Háger, O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, Mgr. H. Macháčková, Z. Kührová,
E. Lošťáková, R. Schwarz,
Nepřítomni: J. Lang, T. Beneš, J. Škarabela, Š. Hošková, J. Štrajt
Hosté: PČR: p. Pekárek, MPO: p. Křepský, p. Nevrla, S. Šindelková, Z. Švecová
Předseda komise I. Háger komise přivítal všechny přítomné, oznámil, že dle bodu 8 jednacího řádu KMČ se
komise sešla v počtu 8 a je tedy usnášení schopná. Pro přijetí usnesení je nutný počet hlasů 7. O. Bačák
jako člen RMO má pouze hlas poradní.
Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelem byla zvolena B. Šimoníková
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 08/2019
3) Informace zástupců policejních sborů
4) Podnět občanů
5) Společenské akce pro občany Slavonína:
- Letní promítání filmu na hřišti FK Slavonín (28. 8. 2019, 19.30)
6) Chodníky – cenové nabídky od TSMO.
7) Likvidace černých skládek
8) Návrhy na plochy pro volný výběh psů
9) Návrhy na změnu provozní doby vyhláškou u restauračních zařízení
10) Různé
Ad 2/ k zápisu č. 8 nebyla vznesena připomínka.
Ad 3/ zástupce Městské policie doplnil minulou informaci k zajištění objektu ZD Slavonín před
hromaděním odpadu. Po kontrole bylo zjištěno, že objekt je alespoň označen výstražnou páskou s označením
zákazu vstupu, odložené odpady nejsou odklizeny, ale nenavyšují se.
Požadavky členů komise na kontrolní činnost:
vyřešeno:
a/ na ul. Topolová po stavebním výkonu dochází k propadu chodníku, je potřebné u stavebníka požadovat
úpravu v souladu s vydaným povolením k výkopu – odstraněno,
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, dle
vlastní kontroly byla suť odstraněna a tráva je posekaná.
c/ podnět ke kontrole cesty – pokračování ul. Dykova, která je zavážena posekanou trávou z okolních zahrad
– povodím Moravy bylo zajištěno kosení trávy a s tím i odstraněny navážky pokosené trávy
nové:
d/ v rákosí u rybníku Hamrys byl zaznamenán pobyt člověka, který se dopouštěl veřejného pohoršení,
žádáme hlídky o kontrolu jeho pobytu a chování.
K zástupci PČR předseda komise vznesl dotaz na aktivní řešení překračování nejvyšší povolené rychlosti na
silnicích v městské části. Doporučeno bylo sjednání radarových kontrol a předán kontakt na odpovědného
pracovníka PČR.
Ad 4/ p. Švecová, Hraniční 40 informovala o lokalitě ul. Hraniční, kde občané nemají připojení na veřejný
vodovod, a kanalizaci. Dochází k úbytku vody ve studnách a zhoršení jejich kvality. Aktuálně mají nabídku
od developera na vybudování a připojení na vodovodní řad nové výstavby rodinných domů. Komise
doporučuje obrátit se na Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství.
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Ad 5/ Komise ve spolupráci s FK Slavonín pořádá venkovní promítání filmu na hřišti FK Slavonín dne
28. 8. 2019 v 19.30 hodin. ZVEME VŠECHNY OBČANY. Propagaci koordinuje předseda KMČ.
Ad 6/ komise obdržela ocenění oprav chodníků v úsecích:
1/ Lokalita ul. Jižní x Buzulucká 1:
2/ Lokalita ul. Machátova 31 až Konrádova 1
3/ Lokalita ul. Machátova 31 až Konrádova 5
Komise zmocnila předsedu k jednání o nabídce č. 3.

Cena celkem: 47 570 Kč,
Cena celkem: 255.930 Kč,
Cena celkem: 407 967 Kč.

Ad 7/ OMZOH předložil nabídku na likvidaci černých skládek na pozemcích MMOL v lokalitě Slavonína ve
výši 93.800 Kč. Komise souhlasí s objednáním likvidace černých skládek za nabídkovou cenu.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Ad 8/ Komise nenavrhuje v lokalitě KMČ Slavonín žádné plochy pro volný výběh psů.
Ad 9/ Komise navrhuje do vyhlášky o regulaci provozní doby restauračních zařízení a zahrádek zahrnout
provozovnu v budově sokolovny FK Slavonín s omezením otevírací doby do 22:00 hodin, komise doloží
evidované stížnosti cestou MPO.
Ad 9/ Různé
a/ Ze strany Odboru dopravy a územního rozvoje není dosud reakce na změnu přednosti v jízdě na křižovatce
ulic Jižní a Kyselovská.
b/ Sdělení Povodí Moravy s. p. k sečení travních porostů na březích Nemilanky: sečení bylo provedeno,
členové komise zaznamenali, že bylo provedeno velice kvalitně, včetně odvozu posekané trávy.
c/ P. Šindelková požádala o informaci k sečení melioračního kanálu, které naopak bylo provedeno nekvalitně
– jedná se o pozemky par.č. 1172 a 1149 v majetku Státního pozemkového úřadu.
d/ P. Šindelková informovala o účasti na akcích pečovatelského domu SeneCura, o nichž informujeme i
prostřednictvím vývěsek KMČ; akce velice doporučuje.
Jednání komise ukončeno v 19.00 hodin
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 10. září 2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti
na ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu KMČ veřejné.
Ivo Háger
předseda KMČ Slavonín

ověřila:

Zapsal: Otakar Bačák
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Bohuslava Šimoníková
člen KMČ Slavonín

