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Zápis č. 15 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 11. 2. 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: --- 

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. 

Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelkou byla určena E. Lošťáková. 

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. 14/2020 

3) Informace zástupců policejních sborů, stížnosti občanů 

4) Estetizace 

5) Plán akcí na rok 2020 

6) Sběrové soboty 

7) Databáze řešených podnětů 

8) Různé 

 

Ad 2/ K zápisu č. 14 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 pokud se nedopouští protiprávního jednání a 

nenachází se na veřejném prostranství, ve veřejných prostorech, není důvod k zásahu. 

  

b/ Na základě požadavků na úklid stanovišť odpadových nádob v lokalitách u cihelny a na ul. Durychova – 

Buzulucká byly tyto uklizeny TSMO. 

 

c/ Jednání komise se zúčastnila p. Žůrková, která vznesla připomínky k povolování výstavby v lokalitě 

Slavonín.  Byly jí vysvětleny základní procesy územního plánování a stavebního řízení, ve kterém 

samospráva není vždy účastníkem (komise je orgán samosprávy), včetně možností úprav územního plánu, 

jako základního požadavku občanů (zastupovaných samosprávnou) na vzhled města. Pro podrobnější 

informace byly doporučeny konzultace s Odborem dopravy a územního plánování.  

 

Ad 4/  

Komise ze širšího seznamu, vycházejícího z minulých jednání, odsouhlasila návrh těchto estetizačních 

projektů na rok 2020: 

a/úprava parčíku J. Nepomuckého, dle studie pořízené v r. 2019 – 1. etapa – komise žádá OMZOH o 

stanovení odhadu ceny,  

b/ úprava ulice Ve Vrbinách proti zaplavování – (předpokládaný náklad 10 tisíc Kč)  

c/ likvidace skládek (předpokládaný náklad 37 tisíc Kč) 

d/ oprava instalovaných směrových tabulí ulic na sloupech VO – (komise žádá o stanovení ceny) 

e/ osázení ul. Jižní, pomníku padlých na ul. Kyselovská (komise žádá OMZOH o variantní návrhy a odhad 

ceny) 

f/ vánoční ozdoby na sloupech veřejného osvětlení v rozsahu 10 sloupů  (předpokládaný náklad 36 tisíc Kč) 

  

Ad 5/ 

Komise projednala Plán akcí na rok 2020 s odhadovanými náklady. Pro občany Slavonína  KMČ připravuje 

tyto akce nebo se bude podílet na jejich pořádání: 
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Březen 

29. 3. 2020 17:30 tělocvična FK Slavonín - divadelní představení ze Šternberka „Madam Colombo zasahuje“  

Duben 
17. 4. 2020 17:00 tělocvična FK Slavonín Společenské setkání seniorů v sokolovně 

4. 4. 2020 Ukliďme Česko/sběrová sobota 

Charitativní bazárek nebo zahradní slavnost Senecura 

19. 4. 2020 18:00 tělocvična FK Slavonín divadelní představení souboru z Litovle a hra „SOKL“ 

Květen 
16. 5. 2020 slavonínský lesík - Pohádkový les  

23. 5. 2020 17:00 tělocvična FK Slavonín divadelní představení z Velké Bystřice a hra „Dovolená s rizikem“  

Červen  
20. 6. 2020 obřadní síň radnice Slavnostní předání dárků a gratulací jubilantům  

Srpen 
Letní promítání filmu  

Září  
Dětský den na hřišti 

Říjen 

divadelní představení (termín, čas a místo budou upřesněny) 

Listopad 

divadelní představení (termín, čas a místo budou upřesněny) 

Prosinec  
5. 12. 2020 Mikulášská nadílka a rozsvícení Vánočního stromku  

dvorní trakt Kyselovská 74 Setkání občanů u punče a vánočních koled (termín a čas budou upřesněny) 

 

Ad 6/ 

Sběrové soboty – oddělení KMČ zjišťuje zájem jednotlivých KMČ pro organizování sběrových sobot v roce 

2020 s finanční spoluúčastí z rozpočtu KMČ. 

Do informačních vitrínek vyvěsíme informace o existenci a provozu sběrových dvorů. Komise schválila 

konání jarní sběrové soboty s navrhovaným termínem 4. 4. 2020 na obvyklém stanovišti kontejnerů na ul. Na 

Stráni u stanoviště  kontejnerů na tříděný odpad 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 5  

 

Ad 7/ 

Členka komise H. Macháčková zpracovala všechny podněty z jednání komise do přehledné tabulky se 

statuty jejich plnění, které budeme sledovat a rozšiřovat a doplňovat k možnosti reagovat na opakující se 

požadavky.  

 

Ad 8/ 

a/ komise vzala na vědomí informace z Odboru dopravy a územního plánování k možnosti vyhrazeného 

parkování na ul. Jižní před zdravotním střediskem, a dále řešení „Vsakovací zařízení HAMRYS, ul. 

Požárníků“ za 752 tis. Kč, které bylo zařazeno do plánu velkých oprav ODUR. Rovněž bude v rámci těchto 

oprav provedena oprava povrchu místní komunikace na ul. Arbesova – Heyrovského v délce 550 metrů za 

8,4 mil. Kč 

 

b/ komise vzala na vědomí informaci o změně provozní doby pošty 18 Slavonín od 1. března 2020: v pátek 

bude pošta v odpoledních hodinách uzavřena, odpolední provozní doba v po – čt: začíná o půl hodiny dříve 

(12.30) a v pondělí je odpolední provozní doba prodloužena až do 17.00 hodin stejně jako dosud ve středu. 

Rozsah hodin se v součtu nemění. 

 

c/ komise vzala na vědomí výtěžek Tříkrálové sbírky ve farnosti Slavonín ve výši 70.803 Kč, dle 

zveřejněných výsledků celkový výtěžek dosáhl 130 milionů a nejvíce přispěli občané v olomoucké 

arcidiecézi ve výši 32 mil. Kč. 

 

d/ komise vzala na vědomí informaci OMAJ o rozhodnutí RMO nevyhovět žádosti o prodej pozemku 1296/1 

o  rozloze 304 m
2 
v k.ú. Slavonín z důvodu jeho plánovaného užití jako veřejného prostranství pro propojení 

ulic Hakenova a K Lesíku.  
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f/ komise vzala na vědomí informaci o plánu výsadby aleje podél komunikace u Hamrysu hrazené 100% 

z prostředků komunitní výsadby, kterou musí provést bezplatně občané – komise se výsadby zúčastní a 

vyzve k témuž obyvatele. Komise žádá o prověření typu navrhované výsadby – lípa velkolistá, jako 

vhodného pro tuto lokalitu.  

 

Jednání komise bylo ukončeno v 19.30 hodin. 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 10. března 2020 v 17:00 hodin v zasedací 

místnosti na ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu KMČ veřejné. 
 

 

Ivo Háger       ověřila:  Emílie Lošťáková 

předseda KMČ Slavonín      členka KMČ Slavonín 

 

Zapsal: Otakar Bačák  

 

Shrnutí požadavků na odbory magistrátu: 

OMZOH 

a/ ocenění nákladů na 1.etapu úpravy prostoru u sochy J. Nepomuckého 

b/ návrhy a ocenění osázení ul. Jižní, pomníku padlých na ul. Kyselovská  

ODUR 

a/ ocenění opravy (doplnění) instalovaných poškozených směrových tabulí ulic na sloupech VO ve 

Slavoníně 

 

 

 


