Zápis č. 10
z jednání KMČ č. 23 ze dne 10. 9. 2019
Přítomni: I. Háger, O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, Mgr. H. Macháčková, Z. Kührová, J. Škarabela
E. Lošťáková, T. Beneš, J. Lang, Š. Hošková, J. Štrajt, R. Schwarz
Nepřítomni: --Hosté: PČR: --- , MPO: M. Nevrla
Předseda komise I. Háger přivítal všechny přítomné, oznámil, že dle bodu 8 jednacího řádu KMČ se komise
sešla v plném počtu 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 M. Fišrová.
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 09/2019
3) Informace zástupců policejních sborů
4) Společenská akce pro občany Slavonína:
- Letní promítání filmu na hřišti FK Slavonín (28. 8. 2019, 19.30)
5) Informace k majetkoprávním záležitostem
6) Opravy chodníků
7) Likvidace černých skládek
8) Koše na psí exkrementy
9) Studie úpravy parčíku při ul. Machátova u sv. J. Nepomuckého
10) Různé
Ad 2/ k zápisu č. 9 byla vznesena připomínka, že nebyla zaznamenán souhlas komise s podporou politického
hnutí – viz bod 4.
Ad 3/ zástupce Městské policie k minulému požadavku na kontrolu pobytu osob v okolí rybníku Hamrys
uvedl, že byly provedeny opakované kontroly, ale žádná osoba, která by činila přestupky proti veřejnému
pořádku nebyla nalezena;
nový požadavek: opět provést kontrolu zajištění objektu ZD Slavonín před hromaděním odpadu. Prostor byl
provizorně označen výstražnou páskou s označením zákazu vstupu.
Ad 4/ p. Škarabela vznesl připomínku k propagaci akce – Letní promítání na hřišti FK Slavonín s prezentací
hnutí spOLečně. K dotazu předseda komise vysvětlil, že komise na minulém jednání projednala propagaci
akce a nikdo nevznesl připomínku. Š. Hošková, J. Štrajt se k připomínce připojili. Š. Hošková dodala, že
akci považuje za vydařenou, stejně jako další členové komise. Předseda poděkoval všem členům komise,
kteří pomohli s roznosem pozvánek a při samotné organizaci akce. Způsob propagace případnými sponzory u
příštích akcí bude vždy projednáván na jednání komise.
Ad 5/ Komise vzala na vědomí rozhodnutí RMO ve věcech majetkových:

a/ schválení pachtu částí pozemků parc. č. 338/1 ovocný sad o výměře 1 048 m2 a parc. č. 846
trvalý travní porost o výměře 8 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, za účelem užívání
zahrádky na dobu neurčitou v souladu s doporučením KMČ,
b/ zamítnutí koupě pozemků parc. č. 796/3 orná půda o výměře 216 m2 a parc. č. 797/1 zahrada o
výměře 826 m2, oba v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a pozemku parč. č. 799/2 zahrada o výměře
208 m2 do vlastnictví SMOL v rozporu se stanoviskem KMČ se zdůvodněním: pro realizaci
budoucí zástavby je nutné vykoupit i navazující pozemky v dané lokalitě. Vzhledem k finanční
náročnosti tohoto záměru se jeví jako vhodnější jeho realizace developerem,
c/ schválení předběžného záměru prodeje části pozemku parc. č. 506/3 zharada o výměře 99 m2 v k.
ú. Slavonín, obec Olomouc v rozporu se stanoviskem KMČ se zdůvodněním: KMČ namítala rozpor
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s plánovanými investicemi na ul. Arbesova, Odbor investic tento rozpor vyvrátil.
d/ zamítnutí pachtu části pozemku parc. č. 1167 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc v rozporu s doporučením KMČ se zdůvodněním: pozemek je zařazen územním
plánem do ploch veřejných prostranství, v katastru nemovistostí je veden jako ostatní ploha, ostatní
komunikace. Vzhledem k tomu, že do pozemku zasahuje oplocení navazujících zahrádek, je
stávající veřejně přístupná účelová komunikace vedena i po pozemcích ve vlastnictví třetích osob.
Je žádoucí oplocení posunout na vlastnickou hranici pozemku a užívaní předmětného pozemku
uvést do souladu se stavem vedeným v katastru nemovitostí.
Ad 6/ Z prostředků na opravu chodníků a částečně estetizaci a ze sdružených prostředků města na opravy
komunikací budou do konce roku provedeny opravy chodníků:
1/ Lokalita ul. Jižní x Buzulucká 1:
Cena celkem: 47 570 Kč,
2/ Lokalita ul. Machátova 31 až Konrádova 5
Cena celkem: 407 967 Kč.
Ad 7/ Z prostředků estetizace budou dále zlikvidovány černé skládky za cenu 50.069 Kč a přístupové cesty
označeny zákazovými tabulemi umístěnými na 4 sloupcích za cenu 15.881 Kč. Komise souhlasí
s objednáním likvidace černých skládek a instalací zákazových tabulí za uvedené ceny.
Ad 8/ Další prostředky z estetizace ve výši 40.000 Kč budou použity na instalaci košů na psí exkrementy
v počtu 8 ks do konce roku dle navržených lokalit.
KMČ se shodla na instalaci dalších 7 ks košů. Komise určí lokality pro umístění.
Ad 9/ 2. 10. 2019 proběhne v 9.00 jednání ke studii úpravy parčíku u sochy sv. J. Nepomuckého na Odobru
dopravy a územního rozvoje MMOL.
Ad 9/ Různé
a/ 15. 9. 2019 se koná Dětský den na hřišti FK Slavonín. Komise souhlasí s finanční podporou ve výši 5.000
Kč za podmínky, že bude použita na konkrétní atrakci, která nebude zpoplatněna.
b/ Komise odsouhlasila konání akce: Dětské divadelní představení „Malá čarodějnice“ v tělocvičně FK
Slavonín v neděli 20. 10. 2019 v 17.00 hodin.
c/ Komise přijala připomínku od obyvatelky na ul. Božkova k havarijnímu stavu povrchu místní komunikace
na této ulici. Komise žádá o vyjádření ODUR k možné opravě.
d/ Komise přijala připomínku k provizornímu přemostění: Topolova, J. Beka – propojení nad melioračním
příkopem. Problematika byla již v minulosti na jednání komise řešena a vzhledem k vlastnictví pozemku a
povaze stavby – meliorační kanál není výstavba jakéhokoliv přemostění v úrovni terénu možné, resp.
akceptovatelné přemostění je finančně nákladné.
e/ Meliorační příkop – p.č. 1172 a 1149 ve vlastnictví Státního pozemkového ústavu nejsou udržovány, je
v nich ukládán i biologický a stavení odpad. Komise žádá Odbor životního prostředí o prošetření a řešení
s vlastníkem pozemků.
f/ KMČ žádá Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství o vyjádření k požadavku na možnost
umístění kontejneru na drobný elektroodpad v lokalitě Topolová. K požadavku na umístění nádoby na
odpadní oleje na některém ze sběrných míst ve Slavoníně bylo prověřeno, že tato se nachází na sběrném
místě na ul. Pod kostelem (UNRA).
Jednání komise ukončeno v 18.30 hodin
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 8. října 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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Marie Fišrová
člen KMČ Slavonín

