Zápis č. 19
z jednání KMČ č. 23 ze dne 14. 7. 2020
Přítomni: I. Háger, O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, H. Macháčková, Z. Kührová, J. Škarabela (přítomen od
17.35), E. Lošťáková, Š. Hošková (přítomna od 18.15), R. Schwarz (přítomen od 17.30), T. Beneš
Nepřítomni: J. Štrajt,
Hosté: dle prezenční listiny, zástupce 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 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 T. Beneš.
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. 18/2020
3) Informace zástupců policejních sborů, stížnosti občanů, členů komise
4) Estetizace
5) Plán akcí
6) Majetkoprávní záležitosti
7) Různé
Ad 2/ K zápisu č. 18 z června 2020 nebyly podány připomínky.
Ad 3/
a/ PČR – kontrola černé skládky na ul. Durychova dokumentace odeslána na odbor životního prostředí, dle dnešní
kontroly byla odstraněna.
b/ K společnému jednání se sešli zástupci obyvatel z ul. Hakenovy a ředitelka Lesní školky Sluněnka (dále jen
„LS“). Předmětem stížnosti je parkování rodičů dětí docházejících do LS. Dále vznesli výhrady vůči přístupové
cestě, zimnímu vytápění v jurtách, nadměrnému hluku při činnosti dětí a likvidaci odpadů do odpadových nádob
vlastníků rodinných domů.
Paní Hlaváčová vysvětlila, že odpad je pouze odpad sesbíraný v lesíku. Odpadové nádoby jako školní právnická
osoba mají na sídle firmy na Dolní novosadské, kam minimum odpadů, které produkují odvážejí. Nepřipouští, že
parkování rodičů 16 dětí je věcí trvalého parkování, pouze když se koná nějaká akce nebo výpomoc rodičů
v areálu parkují zde delší dobu. Polovina rodičů vozí děti do školky veřejnou dopravou. Domnívá se, že zde
parkují i další občané, kteří navštěvují Slavonínský lesík. KMČ doporučuje LS, aby rodiče instruovala, aby
k parkování využívali parkoviště na ul. Kyselovská u Gardenparku a ul. Božkova u Bikeparku. K dalším výtkám
se vztahuje obdobný přístup vzájemné tolerance. K návrhu občanů na osazení ulice zákazovou značkou vjezdu do
ul. Hakenova byl předán kontakt na pracovníka magistrátu, který návrhy trvalého dopravního značení má
v kompetenci.
c/ P. Pravda jako zástupce majitelů pozemků, na nichž se nachází bývalý objekt vepřína, který je v havarijním
stavu a místem hromadění odpadu navrhuje zahájení řízení o odstranění stavby ve vlastnictví ZD Slavonín. KMČ
návrh podporuje, neboť do vyčištění lokality investovala nemalé prostředky na odstranění skládek.
d/ Na požadavky na zpomalovací prahy na ul. Dykova a Buzulucká bude provedeno místní šetření Odborem
dopravy a územního rozvoje za přítomnosti členky komise p. Kührové.
e/ Podnět občana na přemístění nového zařízení místního rozhlasu v blízkosti nemovitosti byl Oddělením KMČ
předán správci zařízení Odboru ochrany MMOL.
f/ Všechny podněty, které byly a jsou řešeny komise zveřejňuje na svých facebookových stránkách (KMČ
Slavonín) po anonymizaci. Občané s přístupem na FB si tam mohou ověřovat stav jejich řešení.
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Ad 4/
Komise vzala na vědomí navýšenou cenovou nabídku na svodnici pro odvodnění ul. Ve Vrbinách (podnět občanů:
zápis č. 13 a 15) v ceně 25.528 Kč bez DPH z prostředků estetizace a odsouhlasila realizaci opravy.
Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Komise uložila projednat způsob zahájení realizace revitalizace parčíku u sochy sv. Jana Nepomuckého
s Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství členu komise O. Bačákovi.
Poškozené označení jednotlivých ulic na sloupech bude po projednání s Odborem dopravy a územního rozvoje
nahrazeno novým značením a bude realizováno z prostředků tohoto odboru do konce roku.
Ad 5/
Komise plánuje tyto akce:
a/ Pohádkový les – neděle 20. září od 14.00 do 17.00 hodin ve Slavonínském lesíku
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 – 31. 8. 2020 – český film Muzzikanti
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:
(projednáno v 17.15)

Parc. č. 776/57 zahrada o výměře 2 236 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
Záměr žadatele: Předmětný pozemek se nachází při ulici Jižní. Společnost SeneCura Olomouc s.r.o.
žádá o prodej pozemku za účelem přístavby a vylepšení standardu stávajícího domova pro seniory. Společnost SeneCura Olomouc s.r.o. vlastní budovu č. p. 580, obč. vyb., která je součástí pozemku parc. č.
776/44 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. Na předmětný pozemek a navazující
pozemky parc. č. 776/60, parc. č. 776/59 a části pozemků parc. č. 776/61, parc. č. 776/1 a parc. č. 776/3
má společnost SeneCura Olomouc s.r.o. uzavřenou smlouvu o nájmu na dobu neurčitou s šestiměsíční
výpovědní dobou za účelem vybudování a užívání zázemí k domovu pro seniory, zejména oddychového
dvora, areálového osvětlení, oplocení areálové kanalizace včetně retence dešťových vod, chodníků a
výsadby a údržby zeleně. Na předmětném pozemku se nachází chodníky, kanalizační šachty, jezírko,
podpůrná konstrukce pro popínavé rostliny, altán, sklad, stojan na kola, vše ve vlastnictví společnosti
SeneCura Olomouc s.r.o.
Komise souhlasí s prodejem pozemku.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
(projednáno v 19:30)

Část parc. č. 1122 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc.
Záměr žadatele: předmětný pozemek se nachází při ulici Jižní. Paní Marie Vojáčková žádá o nájem části
předmětného pozemku za účelem parkování osobního motorového vozidla. Jedná se o travnatý pás, na
kterém by byly položeny z části dlaždice ve vlastnictví žadatelky. Paní Marie Vojáčková vlastní navazující pozemky parc. č. 567 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 102, bydlení a parc. č.
570 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc.
Komise nesouhlasí s pronájmem pozemku. Na ulici je parkování běžně v rozporu s městkou vyhláškou, obyvatelé
si budují nejednotné, neestetické zpevněné plochy. Pokud bude městem stanoven jednotný styl budování
odstavných parkovacích ploch, pak komise pronájmy doporučí, byť je to na úkor zeleně.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 5
Ad 7/
a/ P. Dvořáčková z Klubu seniorů Slavonín informovala o konání slavnostního setkání dne 24. 9. 2020 ve dvorním
traktu Kyselovská 74 u příležitosti 20. výročí vzniku klubu.
b/ Informace k jednání dne 29. 6. 2020 na ul. Arbesova k přeložce sítí CETIN (nutná k vybudování budoucího
chodníku propojujícího ul. Arbesova a Heyrovského) ve věci odstranění zeleně.
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c/ Informace k seči trávníků, vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám došlo k výraznému růstu trav.
Cyklus jedné seče trvá cca 1,5 měsíce. Město je rozděleno do 55. částí a zajišťuje seče dvěma dodavateli. Bohužel
výška porostu ani neodpovídá technice, kterou je seč prováděna, proto je zejména v nerovných plochách následně
prováděna ještě úprava ručním sečením. Slavonín představuje část č. 49 a je zde plánované sečení v týdnu od
10. 7. 2020. Při stavu příjmů města není možné aktuálně změnit nebo navýšit výkony v této a podobně i v dalších
oblastech.
Jednání komise bylo ukončeno v 20.00 hodin.
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční odchylně od plánu zasedání: v pondělí dne 10. srpna 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: Tomáš Beneš
člen KMČ Slavonín

Zapsal: Otakar Bačák

Shrnutí požadavků na odbory magistrátu:
nejsou
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