Zápis č. 18
z jednání KMČ č. 23 ze dne 9. 6. 2020
Přítomni: I. Háger, O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, H. Macháčková, Z. Kührová, J. Škarabela
E. Lošťáková, Š. Hošková, R. Schwarz, J. Štrajt
Nepřítomni: T. Beneš
Hosté: dle prezenční listiny, zástupce MPO
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 11 členů a je tedy usnášení schopná. Pro přijetí usnesení je nutný počet hlasů 7.
Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelem byl určen R. Schwarz.
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. 17/2020
3) Informace zástupců policejních sborů, stížnosti občanů, členů komise
4) Estetizace
5) Plán akcí
6) Majetkoprávní záležitosti
7) Různé
Ad 2/ K zápisu č. 17 z května 2020 nebyly podány připomínky.
Ad 3/
a/ Manželé Zajíčkovi, p. Vrtal na Hraniční ul. jsou prováděny nadměrné postřiky na polích. Mají podezření že
pošel na jejich následky jeden z chovaných psů a další jsou nemocní. Na pozemcích mají studny, jediný zdroj
pitné vody. Komise doporučila podat okamžité oznámení na Odbor životního prostřední, aby mohlo být
provedeno místní šetření o koncentraci případných zdraví ohrožujících látek na jejich pozemcích a přijala
okamžitá opatření.
b/ Ve věci rekonstrukce úseku ulice Arbesova – Heyrovského mají požadavek na její provádění po částech, tak
aby bylo možný vjezd do slepé ulice. Projednali s ODUR. Komise doporučila jednat se zhotovitelem stavby, aby
před jejím zahájením případně upravil harmonogram pro alespoň částečnou přístupnosti ulice.
c/ K MPO vznesen dotaz ke stání na zelených plochách. Na jednání ZMO v červnu se přepokládá vydání vyhlášky
o ochraně městské zeleně, ze které bude vyplývat, že parkování na městské zeleni je přestupek, který je možné
řešit domluvou až pokutou. Je nutné spáchání přestupku ohlásit na 158 bezprostředně, vlastník vozidla je ihned
dohledatelný a postižitelný.
d/ Podnět na pravděpodobné porušení podmínek stavebního povolení ve věci likvidace vzniklého odpadu při
stavbě na pozemku p.č. 533/187 v k.ú. Slavonín. KMČ prověří, zda jako neprávní subjekt, má právo podat
podnět stavebnímu úřadu k zahájení šetření.
e/ Podnět na hluk, který generují víka kanálových šachet na ul. Jižní. KMČ prověří možnosti jejich kontroly a
případné úpravy pro zamezení tohoto negativa.
e/ Podnět na plašení a poškozování volně žijících zvířat na polích psy. Další nová vyhláška města připustí dva
způsoby pohybu psů na katastrálním území města: buď s nasazeným náhubkem bez vodítka, nebo na vodítku bez
nasazeného náhubku. Obě při dodržování zamezuje alespoň napadání a poškozování zvěře. Porušování vyhlášky
bude opět možné řešit domluvou až pokutou ve správním řízení.
f/ Pan Čacký z ul. Bryxova upozornil na minulém jednání plánovanou rekonstrukci této ulice pro účely její
zkapacitnění, jako přístupové cesty k budoucímu vícepatrovému bytovému domu. KMČ zjistila, že projektantem
bytového domu je společnost ALFAPROJEKT, která sdělila, že řeší pouze komunikace v okolí domu a jejího
napojení na stávající ul. Bryxova. Další informace prozatím nebyly sděleny.
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g/ Na základě podnětu 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 dodržována) prověřila p.
Kührová u obyvatel dané ulice, zda případná negativa nebudou dalším podnětem proti jeho instalaci. Obyvatelé
s instalací souhlasí a KMČ dává požadavek na instalaci tohoto omezujícího prvku na této místní komunikaci.
h/ Všechny podněty, které byly řešeny budou zveřejněny na našich facebookových stránkách (KMČ Slavonín) po
anonymizaci. Občané s přístupem na FB si tam mohou ověřovat stav jejich řešení.
Ad 4/
Komise odsouhlasila likvidaci černé skládky za 33.000 Kč z prostředků estetizace.
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0
Komise vzala na vědomí cenovou nabídku svodnici pro odvodnění ul. Ve Vrbinách (podnět občanů: zápis č. 13 a
15) v ceně 17.375 Kč bez DPH.
Ad 5/
Komise plánuje tyto akce:
a/ Pohádkový les – sobota 19. září
b Tradiční setkání jubilantů s představiteli města v obřadní síni radnice – říjen 2020.
c/ Společenské setkání seniorů s tancem (Sokolovna Slavonín) – říjen 2020
d/ Letní promítání – srpen
e/ Divadelní představení – září, říjen, listopad
f/ Mikuláš, setkání občanů u punče - prosinec
Přesné termíny budou zveřejňovány v zápisech a prostřednictvím letáků v informačních vitrínách KMČ.
Ad 6/
Požadavky na vyjádření:
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 souhlasí s pachtem všech tří pozemků.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 2
Ad 7/
Stav provozního rozpočtu KMČ: 150 tis. Kč, prozatím je předpokládáno čerpání 60 tis. Kč
Sběrové soboty – komise má zájem o konání sběrové soboty na místě sběrných nádob u bývalé prodejny UNRA.
Komise odpoví na dotazy OMHOZ k požadavkům je jejich konání.
Jednání komise bylo ukončeno v 19.10 hodin.
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 14. července 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

ověřil: Richard Schwarz
člen KMČ Slavonín

Zapsal: Otakar Bačák
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Shrnutí požadavků na odbory magistrátu:
1. Na základě podnětu 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 dodržována) a po prověření
u obyvatel dané ulice, zda případná negativa nebudou dalším podnětem proti jeho instalaci KMČ dává
požadavek na instalaci tohoto omezujícího prvku na této místní komunikaci.
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