Zápis č. 21
z jednání KMČ č. 23 ze dne 15. 9. 2020
Přítomni: I. Háger, O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, Z. Kührová, J. Škarabela , E. Lošťáková,
H. Macháčková, T. Beneš, Š. Hošková, R. Schwarz
Nepřítomni: J. Štrajt
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 11 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. 20/2020
3) Podněty občanů, členů komise
4) Hodnocení a plán akcí
5) Majetkoprávní záležitosti
6) Různé
Ad 2/ K zápisu č. 20 ze srpna 2020 nebyly podány připomínky.
Ad 3/
a/ Dr. Novák upozorňuje na pravidelné parkování na chodníku před č. o. 11 na ul. Jižní. Upozorňuje na
chybně nasměřovány tabule označení ulic, špatně je uveden název J. Beka ( uvedeno Becka). Členové
komise provedou kontrolu a souhrnně bude odesláno na ODUR s žádostí o nápravu.
Požádal o možnost řešení vyhrazení parkoviště pro návštěvníky zdravotního střediska.
Podal námět na uspořádání akce k 880. výročí první zmínky o Slavoníně, které nastane v příštím roce.
b/ Na ul. Požárníků je odstaveno vozidlo, zjevně vrak – problematika vraků budu nově řešena ODUR
v rámci nové legislativy s možností jejich odstraňování vlastníkem komunikace. Předpokládané spuštění je
od roku 2021.
c/ Informace příslušníkům MP o konání akce Pohádkový les a předpokládaných místech parkování.
d/ Požadavek obyvatelky ul. Machátové na vybudování chodníků – komise prosí o vyjádření OSTR, ODUR,
zda je možné alespoň po jedné straně ulice dobudovat souvislý chodník. Dále jsou v dané lokalitě nevhodně
umístěné kontejnery na tříděný odpad přímo v komunikaci.
e/ Požadavek občanů na ořez zeleně na ul. Kyselovská č. o. 70.
e/ 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/
a/ Letní promítání – neděle 30. srpna. 2020 v areálu FK Slavonín – český film Muzzikanti – vzhledem
k nepříznivému počasí byla účast malá. Komise se zabývala náměty na zlepšení.
b/Divadelní představení „Dovolená s rizikem“ souboru z Velké Bystřice se bude konat v sobotu 19. září.
2020 od 18ti hodin v sokolovně. Vzhledem k hygienické situaci další dvě plánovaná představení do konce
roku komise nebude realizovat.
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 (rozhodnutí o konání akce bude vydáno 5. 10. 2020)
f/ Mikuláš, setkání občanů u punče - prosinec
Přesné termíny a informace o konkrétní akci budou zveřejňovány v zápisech a prostřednictvím letáků
v informačních vitrínách KMČ.
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Ad 5/
Pozemek parc. č. 506/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,
jehož součástí je budova bez čp/če, garáž, část pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 419 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc.
Záměr žadatele:
Předmětné pozemky se nachází při ul. Hraniční a žadatelé požadují jejich prodej, které dnes užívají:
- část pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 419 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na základě
pachtovní smlouvy, za účelem užívání zahrádky:
- pozemek parc. č. 506/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,
jehož součástí je budova bez čp/če, garáž, na základě smlouvy o výpůjčce, za účelem užívání jako skladovací prostory.
Hlasování: pro: 6, proti: 3, zdržel se: 2
Komise nesouhlasí s prodejem. Komise má za to, že se jedná o parcely, které by měly zůstat v nájmu pro
budoucí případné užití jako veřejné prostranství navazující na pozemek p. č. 511/4.
Ad 6/
a/ Sběrová sobota ve Slavoníně se uskuteční dne 10. října 2020 v době od 8.00 do 11.00, v lokalitě
zpevněné plochy ul. Za kostelem u kontejnerů na tříděný odpad.
b/ 23. 9. 2020 se koná veřejné projednávání parkovací politiky města. Tento termín je určen pro občany
Slavonína.
c/ Porucha radaru na ul. Jižní – opraven. Ul. Jižní bude zařazena do studie umístění stacionárního měření
rychlosti.
d/ Úprava pravé strany komunikace ul. Jižní ve směru k ul. Slavonínská – jednání na ODUR a Útvaru
hlavního architekta. Trvá požadavek na přesnější informace.
Jednání komise bylo ukončeno v 19.40 hodin.
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 13. října 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

ověřila: Marie Fišrová
členka KMČ Slavonín

Zapsal: Otakar Bačák

Shrnutí požadavků na odbory magistrátu:
Komise prosí o vyjádření OSTR, ODUR, zda je možné alespoň po jedné straně ulice Machátova (úsek od ul.
Arbesovy k ul. Durychova) dobudovat souvislý chodník.
Komise žádá OMZOH o kontrolu a provedení ořezu zeleně na ul. Kyselovská před nemovitostí č. o. 70.
Nevyřízený požadavek:
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.
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