Zápis č. 14
z jednání KMČ č. 23 ze dne 14. 1. 2020
Přítomni: I. Háger, O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, H. Macháčková, Z. Kührová, J. Škarabela
E. Lošťáková, T. Beneš, Š. Hošková, R. Schwarz, J. Štrajt
Nepřítomni: J. Lang
Hosté: dle prezenční listiny
Jednání komise zahájeno v 17.00 hodin.
Předseda komise I. Háger přivítal všechny přítomné, oznámil, že dle bodu 8 jednacího řádu KMČ se komise
sešla v počtu 12 členů 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 určena 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 č. 13/2019
3) Informace zástupců policejních sborů, stížnosti občanů
4) Společenské akce pro občany Slavonína
5) Finanční plány
6) Různé
Ad 2/ K zápisu č. 13 nebyly podány připomínky.
Ad 3/
a/ Komise žádala při minulé schůzi MPO o prověření pohybu osoby bez domova v lokalitě opuštěných
staveb v lokalitě Za Kostelem. Dle sdělení zástupce MPO při posledních kontrolách nebyl výskyt takových
osob zjištěn.
b/ Popelnice u cihelny jsou přeplněny, okolí je znečištěno komunálním odpadem. Úklid je možné zajistit
hlášením přes webové stránky TSMO nebo na dispečink: 585 700 035. Stejný problém – skládka směsného
odpadu se vyskytuje na ul. Durychova – Buzulucká.
c/ Obyvatelka L. Introvič z Chomoutova – představila iniciativu bezpečný Chomoutov – reagující na
obdobné problémy jako ve Slavoníně: průjezd nákladních vozidel, nedostatek přechodů pro chodce a jejich
zajištění. Plánují vypracovaní studie s návrhovými opatřeními na zklidnění dopravy a kampaň pro její
podporu.
d/ P. Egerová z Buzulucké ulice podala podnět na řešení situace s provozem těžké stavební techniky, pro
výstavbu na ul. Durychova. Jediným opatřením se ovšem jeví alespoň snížení rychlosti, příp. omezení tonáže.
Dochází ke škodám na domech, které byly postaveny na začátku minulého století. Silnice je v havarijním
stavu. Komise žádá o vyjádření jak je uvedeno v souhrnu na konci zápisu.
Ad 4/
a/ Akce vánoční koledování: z hlediska projeveného zájmu občanů takovou akci komise zařadí do plánu i pro
rok 2020. Chyběl pouze punč pro děti, což příště napravíme.
b/ Záměr pořádat Ples seniorů ve Slavonínské sokolovně, s programem přizpůsobeným seniorům ve
spolupráci s vydavatelem časopisu Olomoucký senior. Komise odsouhlasila spolupořadatelství. Komise
pověřila předsedu jednáním o podmínkách s dalšími spolupořadateli.
Hlasování: pro: 10, proti: 1, zdržel se: 0
Ad 5/
Komise má pro rok 2020 k dispozici finanční prostředky v rozsahu: 300 tis. Kč na opravy chodníků, 300 tis.
Kč na estetizaci, 80 tis. Kč na opravy a 70 tis. na služby. Na příštím jednání je nutné sestavit finální rozpočet.
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Ad 6/
a/ Požadavek na vyhrazené parkoviště pro pacienty zdravotního střediska na ul. Jižní a stav komunikace na
ul. Požárníků. S vyžádaným stanoviskem Odboru dopravy, který byl zaslán předsedovi komise, bude žádající
seznámen.
b/ Členové komise byli seznámeni s nově přijatými městskými vyhláškami o poplatku za svoz a likvidaci
komunálních odpadů, za vlastnictví psů, za zábor veřejného prostranství a o dodržování nočního klidu.
c/ Byly zřízeny facebookové stránky: KMČ Slavonín.
Jednání komise bylo ukončeno v 19.10 hodin.
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 11. února 2020 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:

Bohuslava Šimoníková
členka KMČ Slavonín

Zapsal: Otakar Bačák
Shrnutí požadavků na odbory magistrátu:
Odbor dopravy:
Požadavek na možnosti zavedení snížení rychlosti, omezení vjezdu těžké stavební techniky na ul. Buzulucká,
Požadavek na sdělení plánu jak bude ulice Buzulucká upravena po skončení zátěže stavební technikou,
stávající povrch je zničený.
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