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Zápis č. 17 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 19. 5. 2020 

 
Přítomni: I. Háger, O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, H. Macháčková, Z. Kührová, J. Škarabela 

E. Lošťáková,  

Nepřítomni: T. Beneš, Š. Hošková, R. Schwarz, J. Štrajt 

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 8 členů a je tedy usnášení schopná. Pro přijetí usnesení je nutný počet hlasů 7. 

Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelkou byla určena 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. 16/2020 

3) Informace zástupců policejních sborů, stížnosti občanů 

4) Oprava komunikace Heyrovského - Arbesova 

5) Setkání jubilantů 

6) Majetkoprávní záležitosti 

7) Přemístění vitríny KMČ 

8) Různé 

 

Ad 2/ K zápisu č. 16 z března 2020 nebyly podány připomínky. 

 

Ad  3/  

S ohledem na konání zasedání mimo stanovený harmonogram, se zástupci PČR ani MP nedostavili. 

 

a/ Návrh prezentovaný p. Mastným k vyznačení ulic Přečkova, Hajnova a Rudolfa Smahela jako obytnou zónu byl 

postoupen Odboru dopravy a územního rozvoje. KMČ obdržela odpověď, že pokud není osazení této značky již 

součástí developerského projektu, pak je připravován návrh zklidnění dopravy v oblasti ohraničené ulicemi Jižní  

a Arbesova, se kterým bude komise seznámena.  

 

b/ V projednávané věci parkování v ul. Hakenova byla ověřeno, že komunikace nebyla v minulosti osazena 

zákazovou značkou. Se stížností byla seznámena ředitelka lesní školky Sluněnka. KMČ navrhuje společné setkání 

za účelem sjednání dohody o dalším postupu a opatření k zamezení negativ prezentovaných obyvateli  

ul. Hakenova (setkání bude organizováno po ukončení hygienických opatření).  

 

c/ Podnět paní Kaněčkové na přemístění odpadkového koše, byl předán na Odbor městské zeleně a odpadového 

hospodářství. 12. 5. 2020 jsme obdrželi zprávu, že do 14 dnů bude koš přemístěn dle návrhu.  

 

d/ Pan Čacký z ul. Bryxova upozornil na plánovanou rekonstrukci této ulice pro účely její zkapacitnění, jako 

přístupové cesty k budoucímu vícepatrovému bytovému domu. KMČ nemá žádné informace k plánované 

rekonstrukci a požádá o jejich poskytnutí příslušné odbory magistrátu.  

 

e/ K prověření situace hromadění odpadu v lokalitě Slavonínská- „Slavonínské zahrady“ přesahujícího i na 

pozemky města provedou členové KMČ osobní obhlídku místa dne 21.5 2020. Dále bude prověřen stav řešení 

oznámení stěžovatele na magistrátu města.  

 

f/ Návrh zajištění veřejného osvětlení komunikace ul. Za kostelem podaný p. Tihlářovou stávajícím sloupem ve 

vlastnictví ZD. Komise si vyžádala cenovou nabídku od TSMO na zprovoznění zařízení ve výši 14 830 Kč bez 

DPH. Komise požádá o možnosti převodu sloupu do vlastnictví a správy města, ke kterému je majitel svolný.  

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 

g/ Podnět na instalaci zpomalovacího prahu na úrovni zadního východu z hřiště do ul. Dykovy pro zvýšení 

bezpečnosti (z východu mohou vybíhat děti, rychlost na komunikaci není doržována) prověří p. Kührová . 
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Ad 4/ 

Ing. Gajdošová z Odboru dopravy a územního rozvoje spolu se zástupcem zhotovitele STRABAG  

p. Superatou informovali členy KMČ o předpokládaném zahájení,  průběhu a rozsahu opravy komunikace od 

vybudovaného zpomalovacího prahu na ul. Heyrovského směr Arbesova cca 900 metrů. Komunikace bude zcela 

uzavřena od 1. července po dobu dvanácti týdnů (do září), průchod pěším bude umožněn.  

 

Ad 5/ 

Komise připravuje tradiční setkání jubilantů s představiteli města v obřadní síni radnice na 18. 6. 2020 ve 14.00 

hodin. Letos se akce týká 62 jubilantů. Dle vývoje hygienické situace budou doručeny jubilantům pozvánky.  

Za KMČ se zúčastní I. Hager, E. Lošáková, B. Šimoníková a O. Bačák.  

 

Ad 6/  

Požadavky na vyjádření: 

a/ parc. č. 787/2 ostatní plocha o výměře 399 m2, parc. č. 787/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2, parc. 

č. 787/4 ostatní plocha o výměře 454 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. Předmětné pozemky se nachází u 

rybníka Hamrys v blízkosti ulice Požárníků. Na pozemku parc. č. 787/3 zastavěná plocha a nádvoří se nachází 

budova bez čp/če, jiná stavba, která je ve vlastnictví žadatele, který tímto žádá o prodej, popř. pacht tohoto 

pozemku za účelem sjednocení vlastnictví a dále žádá o prodej, popř. pacht pozemků parc. č. 787/2 ostatní plocha 

za účelem užívání zázemí k budově bez čp/če, jiná stavba a parc. č. 787/4 ostatní plocha za účelem užívání 

zahrádky.  

Komise o věci nehlasovala, neshodla se, zda u pozemků obklopených významnými veřejnými plochami,  

je žádoucí je prodávat pro účely užívání dočasných staveb a i pacht považuje, za před krok k budoucímu prodeji. 

Žadatele pozve na další jednání a poté se k žádosti vyjádří. 

 

b/ část pozemku parc. č. 136/3 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc.  

Předmětný pozemek se nachází při ulici Kyselovská. Společnost CTS OLOMOUC, s.r.o. žádá o prodej jeho části 

za účelem zřízení 2 parkovacích míst pro elektromobily v jejím vlastnictví s rychlonabíjecí stanicí elektromobilů, 

která po vypršení lhůty bude sloužit jako veřejná dobíjecí stanice. (Pozn. OMAJ: Stavba dobíjecí stanice má být 

realizována z dotací Ministerstva průmyslu a obchodu, přičemž udržitelnost projektu je 5 let). Společnosti CTS 

OLOMOUC, s.r.o. je vlastníkem navazujících nemovitých věcí, a to pozemků parc. č. 135/5 zahrada, parc. č. 

135/3 zahrada, parc. č. 136/5 ostat. pl. a pozemku parc. č. 136/4 zast. pl. a nádvoří, na kterém se nachází budova  

. p. 41, občanská vybavenost, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. 

Záměr žadatele osobně na jednání představil jeho zástupce p. Petřík. 

Komise souhlasí s prodejem. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 

 

Ad 7/ 

Komise disponuje celkem třemi vitrínkami pro zveřejňování listinných materiálů v lokalitách – Kyselovská 74, 

zastávka Slavonín, křižovatka a na budově Jižní 118, kde neplní plnohodnotně svou funkci. Komise se shodla,  

že umístění na konstrukci zastávky Jižní by tento stav změnilo. Komise žádá správce přístřešku zastávky /ODUR/ 

o vyjádření, zda je možné vitrínu na tuto zastávku umístit a o vyčíslení nákladů na přemístění.  

 

Ad 8/ 

a/ Komise nabízí součinnost Klubu seniorů ve Slavoníne v rámci 20. výroční jeho založení. 

 

b/ Komise vyslovuje poděkování zaměstnancům domu seniorů SENECURA za zvládnutí mimořádné pandemické 

situace v uplynulých měsících.  

Jednání komise bylo ukončeno v 19.00 hodin. 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 9. června 2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti na ul. 

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

 

 

Ivo Háger       ověřila:  Helena Macháčková 

předseda KMČ Slavonín      členka KMČ Slavonín 

 

Zapsal: Otakar Bačák  
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Shrnutí požadavků na odbory magistrátu: 

 

1. Žádost o jakékoliv informace k projektu rekonstrukce ul. Bryxova (studie, dokumentace, stav řešení). 

2. Prověření možnosti převodu sloupu osvětlení na ul. Za Kostelem z majetku ZD Slavonín do majetku 

města a jeho zprovoznění pro zajištění osvětlení této ulice 

3. Žádost na správce přístřešku zastávky Jižní (směr centrum) /ODUR/ o vyjádření, zda je možné na tuto 

zastávku umístit vývěsku KMČ umístěnou na budově Jižní 118, a vyčíslení nákladů na přemístění. 
 

 

 

 


