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Zápis č. 20 
z jednání KMČ č. 23 ze dne 10. 8. 2020 

 

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

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

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

Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelkou byla určena Z. Kührová. 

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. 19/2020 

3) Podněty občanů, členů komise 

4) Plán akcí 

5) Sběrové soboty 

6) Různé 

 

Ad 2/ K zápisu č. 19 z června 2020 nebyly podány připomínky. 

 

Ad  3/  

a/ Občan ul. Jižní, p. Dlouhý poukázal na havarijní stav jižní strany ul. Jižní, kde není žádné odvodnění a 

rovněž chodník, kterým by se bylo možné dostat k vybudovaným přechodům pro chodce. Navíc na pásu jsou 

odstavována vozidla, kdy při jejich obcházení se vystavují nebezpečí střetu s vozidlem. Komise žádá ODUR 

o kontrolu povrchů na pozemku 1232/12 a dále informaci, co je plánováno s úpravou tohoto pozemku pro 

ochranu nemovitostí před povrchovou vodou z komunikace a přístup k přechodům pro chodce.   

b/ Bylo provedeno přemístění hlásiče nového výstražného a infomačního systému dle požadavku občana; ul. 

Za kostelem byla osazena zákazovou značkou pro vozidla o hmotnosti nad 6t a budova bývalého vepřína po 

prodeji byla řádně zabezpečena proti vniknutí resp. odkládání odpadu. 

c/ 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. 

 

Ad 4/ 

Komise plánuje tyto akce: 

a/ Letní promítání – neděle 30. srpna. 2020 ve 20.00 hodin v areálu FK Slavonín – český film Muzzikanti  

b/Divadelní představení „Dovolená s rizikem“ souboru z Velké Bystřice se bude konat v sobotu 19. září. 

2020 od 18ti hodin v sokolovně. 

c/ Pohádkový les – neděle 20. září od 14.00 do 17.00 hodin ve Slavonínském lesíku 

d/ Tradiční setkání jubilantů s představiteli města v obřadní síni radnice – říjen 2020 

e/ Společenské setkání seniorů s tancem (Sokolovna Slavonín) – pátek 23. října 2020 od 15. hodin 

f/ Mikuláš, setkání občanů u punče - prosinec 

Přesné termíny budou zveřejňovány v zápisech a prostřednictvím letáků v informačních vitrínách KMČ. 

 

Ad 5/  

Rada města rozhodla o konání podzimních Sběrových sobot. Přesný harmonogram a místa konání bude 

zpracován a uveřejněn v Olomouckých listech. Upozorňujeme, že doba konání bude tříhodinová oproti 

minulým letům. 

 

Ad 6/ 

a/ Výsadba deseti stromů podél komunikace u Hamrysu v rámci komunitního sázení provedou členové 

komise s obyvateli Slavonína v sobotu 31. října.  
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b/ Porucha radaru na ul. Jižní – komise objedná revizi.  

 

Jednání komise bylo ukončeno v 18.30 hodin. 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční odchylně od plánu zasedání: v úterý dne 15. září 2020 v 

17:00 hodin v zasedací místnosti na ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu KMČ veřejné. 

 

 

Ivo Háger       ověřila: Zlata Kührová 

předseda KMČ Slavonín      členka KMČ Slavonín 

 

Zapsal: Otakar Bačák  

 

 

 

Shrnutí požadavků na odbory magistrátu: 

Komise žádá ODUR o kontrolu povrchů na pozemku 1232/12 a dále informaci, co je plánováno s úpravou 

tohoto pozemku pro ochranu nemovitostí před povrchovou vodou z komunikace a přístup k přechodům pro 

chodce.   

 


