
             Zápis z jednání KMČ č. 23 ze dne 26.1.2021 

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

T. Beneš, R. Schwarz 

Nepřítomni: O. Bačák, Š. Hošková 

Jednání komise zahájeno v 17.00 hodin online. 

Předseda komise I. Háger přivítal všechny přítomné, oznámil, že dle bodu 8 jednacího řádu KMČ se 

komise sešla v počtu 9 členů a je tedy usnášení schopná. Pro přijetí usnesení je nutný počet hlasů 7. 

Zapisovatelem schůze byl určen I. Háger, ověřovatelkou byla zvolena M. Fišrová. 

Předseda vyzval všechny přítomné k přihlášení svých příspěvků do programu schůze a následně 

požádal o schválení programu. 

 

Program schůze: 

1) Zahájení schůze, usnášení schopnost 

2) Kontrola Zápisu schůze č. 23/2020 

3) Přípravy oslav 880 let od vzniku Slavonína 

4) Podněty občanů, členů komise 

5) Estetizace, chodníkovné – návrhy 

6) Majetkoprávní věci 

7) Různé 

 

Ad 2) k zápisu č. 23 z 15.12.2020 nebyly podány připomínky. 

 

Ad 3) Členové komise zvolili dva pracovní termíny oslav a to 26. června nebo 11. září. 

Navržená je mše v kostele a koncert. V areálu FK Slavonín beseda o historii, divadelní 

představení, fotbalové utkání legend a večerní hudební zábava. Ve škole jarmark s výrobky 

žáků, prohlídka školy a kulturní vystoupení. 

 

Ad 4)  

a/ Na příští schůzi si nastudujeme podněty občanů a následně si je rozdělíme tak, že každý 

člen bude sledovat vývoj konkrétních podnětů. Chceme tím docílit většího přehledu a 

dotahování do konce. 

 

b/ Paní Helová upozornila na černou skládku v ul. Božkova u Bike parku.  

 

c/ Pan Jasinský z OMZOH informuje o průběhu likvidace černé skládky u „Slavonínských 

zahrad“. 

 

d/ Ing. Klevar z ODÚR vyzývá obyvatele ul. Buzulucké k veřejnému setkání (podnět pana 

Čackého). Tématem je zvýšení dopravního provozu v této ulici kvůli budoucí výstavbě 

bytového domu. 

 



e/ Pan Dlouhý dal podnět týkající se absence chodníku podél ul. Jižní. Lidé žijící v této části, 

nemohou bezpečně vycházet z domu. 

 

Ad 5) Předběžný plán na Estetizaci v roce 2021: 

- Likvidace černé skládky v ul. Ve Vrbinách  

- Výsadba květin a keřů u Pomníku padlých + na ul. Jižní 

- Oprava plotu kapličky na ul. Zolova 

- Vánoční ozdoby na veřejném osvětlení 

- Oslavy 880 let Slavonína 

- Oprava ul. K Lesíku 

- Oprava chodníku na ul. Jižní 

- Oprava (záchovná údržba) na ul. Durychova – vysypat makadamem 

- Chodník na ul. Konrádova + Hajnova 

 

Ad 6) Ve věci žádosti o zřízení služebnosti cesty na pozemcích 269/2 a 1139 v k.ú. Slavonín ve 

prospěch manželů Navrátilovým, členové toto odsouhlasili. 

 

Ad 7) Z důvodu mimořádných epidemiologických opatření budou balíčky jubilantům roku 

2020 rozneseny individuálně členy komise do konce února. 

 

Magistrát města Olomouce zpracoval koncepci veřejných prostranství. Ve Slavoníně je mezi 

nimi prostor mezi ul. Požárníků a Hamrys, kde chybí kvalitní zázemí. Další prostor je v ul. 

Josefa Beka a Topolovou. Zde citelně chybí lávka přes potok. 

 

 

 

 

Ivo Háger                                                                  ověřila: Marie Fišrová 

Předseda KMČ Slavonín                                         členka KMČ Slavonín 

 

 

Zapsal: Ivo Háger 

 

 

 


