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Zápis č. 22 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 13. 10. 2020 

 

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

H. Macháčková, T. Beneš, Š. Hošková 

Nepřítomni: J. Štrajt, R. Schwarz 

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

Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelem byl určen J. Škarabela. 

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. 21/2020 

3) Podněty občanů, členů komise 

4) Hodnocení a plán akcí 

5) Majetkoprávní záležitosti 

6) Různé 

 

Ad 2/ K zápisu č. 21 ze září 2020 nebyly podány připomínky. 

 

Ad 3/ 

a/ K přítomnému členu MPO nebyly vzneseny žádné požadavky. 

b/ Informace k podnětu obyvatel ul. Božkova  na stav komunikace a negativní jevy v blízkosti Bike parku.  

c/ Urgence k žádosti o prověření převodu osvětlení na ul. Za kostelem: zápis č. 17 z 19.5.2020, bod 3/ 

písmeno f/. 

d/ Značení ulic – chybové cedule byly vyměněny. 

e/ Oprava vozovky Ve Vrbinách byla realizována, aktuální deště prověřily její funkčnost. 

d/ 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/ Divadelní představení „Dovolená s rizikem“ souboru z Velké Bystřice  - s ohledem na začínající epidemio-

logická opatření byla účast nižší, samotné představení bylo hodnoceno velice kladně a na profesionální úrov-

ni. Se souborem bude KMČ ráda spolupracovat i v budoucnu. 

b/ Pohádkový les ve Slavonínském lesíku – velice zdařilá akce pro více jak 300 účastníků. KMČ vyhodnotila 

některé návrhy, které akce přinesla a budou zohledněny při uspořádání příští akce podobného druhu. Foto-

grafie z akce jsou na webových stránkách komise města a na FB stránkách. 

c/ Tradiční setkání jubilantů s představiteli města v obřadní síni radnice – říjen 2020 – r u š í  se, členové 

komise zajistí předání dárkových balíčků jubilantům individuálně. 

d/ Společenské setkání seniorů s tancem (Sokolovna Slavonín) – pátek 23. října 2020 se  r u š í – zakoupe-

né vstupenky se vrací v restauraci na hřišti. 

e/ Divadelní představení Pošťácká pohádka – listopad. 

f/ Mikuláš, setkání občanů u punče – prosinec. 

g/ Námět na konání oslav výročí 880. let od první písemné zmínky o Slavonínu. 

Přesné termíny a informace o konkrétní akci budou zveřejňovány v zápisech a prostřednictvím letáků 

v informačních vitrínách KMČ. 

 

Ad 6/ 

a/ Sdílené kola a koloběžky – členové komise vidí jako problémové omezené zóny odstavení, což 

způsobuje hromadění na jejich hranicích (rozšíření na celé město). Dále výrazné porušování zásad 
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bezpečnosti – jízdy bez přileb, jízdy po chodících, vjíždění na přechody pro chodce (koloběžky), 

nepřizpůsobení rychlosti okolnímu provozu, osvětlení.  

b/ Na listopadové schůzi bude KMČ projednávat náměty na využití 300 tis. Kč v roce 2021 na estetizaci 

(úprava veřejných prostranství a veřejné zeleně) – náměty mohou podávat všichni občané.  

c/ Úprava pravé strany komunikace ul. Jižní ve směru k ul. Slavonínská – jednání na ODUR a Útvaru 

hlavního architekta. ODUR sdělil, že neeviduje v dané lokalitě žádnou místní komunikaci. KMČ zpracuje 

fotodokumentaci a osobně vydefinuje znovu dotaz. 

d/ Projednávání parkovací politiky: za KMČ účast tří členů, podány základní informace.  

 

Jednání komise bylo ukončeno v 19.20 hodin. 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 10. listopadu 2020 v 17:00 hodin v zasedací 

místnosti na ul. Kyselovská 74 s tím, že jednání je dle statutu KMČ veřejné, s ohledem na aktuální 

epidemiologickou situaci může být počet návštěvníků omezen. 

 

 

 

Ivo Háger       ověřil: Jiří Škarabela 

předseda KMČ Slavonín    člen KMČ Slavonín 

 

Zapsal: Otakar Bačák  

 

 

 

Shrnutí požadavků na odbory magistrátu: 

 

Urgence k žádosti o prověření převodu osvětlení na ul. Za kostelem od Zemědělského družstva: zápis č. 17 

z 19.5.2020, bod 3/ písmeno 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.) 


