Zápis č. 11
z jednání KMČ č. 23 ze dne 8. 10. 2019
Přítomni: I. Háger, O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, H. Macháčková, Z. Kührová, J. Škarabela
E. Lošťáková, T. Beneš, J. Lang, Š. Hošková, J. Štrajt, R. Schwarz
Nepřítomni: --Hosté: dle prezenční listiny
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 H. Macháčková
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 č. 10/2019
3) Informace zástupců policejních sborů, stížnosti občanů
4) Studie parčíku u sochy sv. Jana Nepomuckého
5) Společenské akce pro občany Slavonína
6) Různé
Ad 2/ k zápisu č. 10 nebyly podány připomínky.
Ad 3/ zástupce Městské policie k minulému požadavku na kontrolu zajištění objektu ZD Slavonín před
hromaděním odpadu: prostor byl provizorně označen výstražnou páskou s označením zákazu vstupu, která je
již poškozená. Opakovanou kontrolou byl zjištěn nezměněný stav. S ohledem na to, že se jedná o soukromý
pozemek, nemá MP žádné právní nástroje pro vymáhání vyššího zajištění.
Obyvatelé SVJ Klostermannova 1 – výjezd na Jižní ulici díky vybudovaným parkovacím stáním není možný
bezpečný výhled. Naproti výjezdu je sloup, na který by bylo možné umístit dopravní zrcadlo. Dále navrhují
umístit dva retardéry, (dle zkušeností ostatních členů komise jsou retardéry neúčinné pro snížení rychlosti a
velice hlučné a po čase obyvatelé žádají jejich demontáž) a vyznačit obytnou zónu, zákaz průjezdu
nákladním vozidlům, alternativně vybudování chodníku. Zástupkyně PČR přislíbila předání požadavků
dopravnímu inspektorátu. Komise doporučila podat požadavek přímo na dopravní inspektorát. Dalším
závažným problémem je nákladní tranzitní doprava v ulici Jižní, Zolova, jejíž omezení nebylo dosud po
příslibech ze strany MMOl realizováno. Dopravní značení zákaz vjezdu dopravních prostředků nad 12t ve
zmiňovaných ulicích je nyní v řešení na MMOl odboru dopravy a územního rozvoje. Dále obyvatelé SVJ
Klostermannova 1 upozorňují na územní plán, který s ulicí Klostermannova počítá jako s výjezdem
z budoucí zástavby kolem ulice Durychova a žádají o vysvětlení tohoto plánu. Komise žádá o vyjádření
k navrhovaným dopravním požadavkům ODÚR.
Ad 4/ Ing. Přibylová a Ing. Tomaštíková představily návrh úpravy prostranství u sochy sv. J. Nepomuckého,
které bylo zadáno z prostředků estetizace. Návrh na úpravu plochy cca 650 m2 představuje likvidaci 20
stromů, zachovány zůstanou 4 stromy a dosazeno bude 12 stromů (6 podél ulice Machátova). Dále linii
kvetoucích keřů kolem travnaté plochy v délce 41 metrů. Prostor bude doplněn o čtyři lavičky
s poddlážděním s orientací na všechny strany odkud svítí slunce. Členové komise obdrží grafické podklady a
na e-mail Ing. Přibylové mohou zaslat připomínky do konce října.
Pro snížení ceny realizace by bylo možné využít nařízenou náhradní výsadbu, se kterou je spojena i nutnost
pětileté údržby.
J. Škarabela, vzhledem k očekávaným nákladům na jednotlivý estetizační projekt dává na zvážení, zda by
bylo možné, si částky kumulovat k úhradě takových akcí.
Ad 5/ V neděli 20. 10. 2019 v 16.30 se v tělocvičně FK Slavonín bude konat divadelní představení pro děti
„Malá čarodějnice“. V neděli 24. 11. 2019 v 17.00 se v tělocvičně FK Slavonín bude konat divadelní
představení „Náš otec José“. Propagační letáky budou distribuovány členy KMČ.
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Ad 6/ Různé
a/ J. Škarabela přednesl žádost KMČ Hejčín o výpůjčku jednoho z radarů používaných naší KMČ. Komise
s výpůjčkou souhlasí. Podmínkou je, že zařízení bude demontováno a zpět namontována odborně a na
náklady KMČ Hejčín.
Hlasování: pro: 7, proti: 2, zdržel se: 1
b/ u výjezdu z myčky vozidel na křižovatce Jižní x Schweitzerova v zimním období dochází k vytváření
náledí. Komise preferuje dohodu s majitelem, aby zajišťoval posyp. Zároveň bude záležitost konzultována
s TSMO.
c/ značení ulice Přečkova chybí háček nad „ř“ a stejně jako označení R. Smahela, Hajnova jsou umístěny
příčně namísto podélně, což je pro orientaci matoucí. Komise žádá o opravu značení.
Jednání komise bylo ukončeno v 19.00 hodin.
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 12. listopadu 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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H. Macháčková
člen KMČ Slavonín

