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Zápis č. 16 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 10. 3. 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, zástupci MP a PČR 

 

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 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 č. 15/2020 

3) Informace zástupců policejních sborů, stížnosti občanů 

4) Opravy chodníků  

5) Kulturně-společenské akce 

6) Majetkoprávní záležitosti, zábory, povolení kácení 

7) Různé 

 

Akce se budou konat podle vyvíjející se situace  a vyhlašovaných opatření na zabránění šíření nového 

koronaviru státními a místními samosprávnými nebo krizovými orgány. (tato formulace platí pro 

všechny části tohoto zápisu označené */). 

 

Ad 2/ K zápisu č. 15 z února 2020 nebyly podány připomínky. 

 

Ad 3/  

a/ Občané z ul. Hakenova vznesli požadavky: ulice je označena značkou slepá ulice, auta návštěvníků lesní 

školky a lesíka zahlcují tuto ulici, požadují obnovu dopravního značení zákazovou značkou, která zřejmě 

podlehla korozi. Dále – prověření oprávněnosti používat navazující pozemek veřejného prostranství při 

přístupu na pronajatý pozemek soukromého vlastníka. Dále prověřit povinnosti právnické osoby při likvidaci 

odpadů. Rodiče dětí školky nerespektují požadavek místních obyvatel – aby bylo využíváno veřejné 

parkoviště u cihelny. Další skupinu parkujících tvoří návštěvníci Slavonínského lesíka.  

 

b/ SENECURA – p. Rychlý, informoval o službách poskytovaných tímto soukromým zařízením. Poukázal na 

aktivity pro klienty, na kterých se mohou účastnit i občané a naopak poděkoval za pozvánky na akce 

organizované KMČ. Nejbližší očekávaná akce přístupná veřejnosti: 29.5. – zahradní slavnost.*/ 

Odpověděl na dotazy členů komise. 

 

c/ Pan M. Kubalík požádal komisi o podporu návrhu na pojmenování nově vznikajících ulic pod ulicí 

Arbesova jménem jeho předka – plk. Kubalíka. Komise vzala návrh na vědomí a předloží jej v rámci řízení o 

pojmenování nových ulic.  

 

d/ Vyjádření ODÚR k podnětu občanů ke stavu místní komunikace na ul. Buzulucká: 

Stav vozovky byl prověřen při místním šetření. Stav vozovky byl vyhodnocen jako dobrý s nekvalitními 

opravami a ojedinělými poruchami. Po dokončení všech stavebních prací v uvedené lokalitě (popř. při 

zjevném zhoršení stavu) bude provedeno místní šetření, na kterém bude stanoven způsob a rozsah opravy. 

 

Ad 4/  

Z prostředků na opravu chodníků komise doporučuje provést opravy: oprava komunikace na ul. Kyselovská 

– prostory u cihelny, ulice Za Kostelem – oprava a výměna betonových odtokových žlabů. Při místním 

šetření ODÚR stanovil cenu  pro první lokalitu na cca 250 tisíc Kč a na ul. Za Kostelem na cca 50 tisíc Kč. 
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Ad 5/  

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

zasahuje“ se ruší. 

Akce: 

4. 4. 2020 Ukliďme Česko/sběrová sobota */ 

V případě jejího konání  – účast většiny členů komise v lokalitách Hamrys a v okolí  UNRY – zde bude 

přistaven kontejner na směsný odpad, kam bude možné odložit odpad i z jiných lokalit. Připojit se mohou 

další občané od 9.00 hodin 

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

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

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“ */ 

 

Ad 6/  

Komise vzala na vědomí:  

a/ dodatečně povolení záboru na ul. Kyselovské u pozemku parc. Č. 418/2 za účelem budování nového 

sjezdu v období od 24.2.  do 4. 3. 2020; 

b/ schválení RMO nájmu pozemků na ul. Topolova 583/17 a 583/19 pro odpadové nádoby; 

c/ skácení 80% suchého smrku na ul. Jižní 23 v době do 30. 3. 2020 bez určení náhradní výsadby. 

 

 

Ad 7/ 

a/ Oddělení KMČ byla postoupena tabulka požadavků na estetizaci: 

 
 

b/ komise obdržela děkovný dopis od paní ředitelky Pruckové z Městské knihovny Olomouc za pomoc při 

realizaci konání akce Vánoční knihovna; 

 

c/ komise vzala na vědomí informaci, že dne 2. 3. 2020 byla MMOl předána "Petice za přísnější posuzování 

povolování staveb v městské části Slavonín tak, aby nové stavby nenarušily přírodní a vesnický ráz této čtvr-

ti". Autorkou je místní občanka a petice byla předána spolu se 372 podpisy; 
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d/ komise vzala na vědomí informace týkající se problematiky převodu bytových jednotek bytových družstev 

Jiráskova a Jižní.  

Jednání komise bylo ukončeno v 19.20 hodin. 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 14. dubna 2020 v 17:00 hodin*/ v zasedací 

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

 

 
 

Ivo Háger       ověřila:  Marie Fišrová 

předseda KMČ Slavonín      členka KMČ Slavonín 

 

Zapsal: Otakar Bačák  

 

Shrnutí požadavků na odbory magistrátu: 

ODÚR 

Prověření, zda bylo umístěno svislé dopravní značení ulice Hakenova – zákaz vjezdu, a případně jeho 

obnova. 

 

 

 

 


