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Zápis č. 25 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 16. 2. 2021 

Jednání komise bylo vedeno dálkově na komunikační platformě ZOOM. 

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

H. Macháčková, T. Beneš, Š. Hošková, R. Schwarz 

Jednání se nezúčastnili: J. Štrajt,  

Hosté: MUDr. Novák 

 

Jednání komise zahájeno v 17.00 hodin. 

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

komise účastní 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 B. Šimoníková 

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. 24/2021 

3) Podněty občanů, členů komise 

4) Příprava oslav 880. let od vzniku Slavonína 

5) Stanovisko k výpůjčce pozemku 1291/2, 1296/1  

6) Návrhy pojmenování ulic 

7) Dlouhodobý investiční plán 

8) Různé 

 

Ad 2/ K zápisu č. 24 z února 2021 nebyly podány připomínky. 

 

Ad 3/ 

Členové komise se zabývali přehledem řešených podnětů a rozdělili si k řešení ty, které nejsou dosud 

vyřešené, nebo nejsou informace k možnosti/nemožnosti jejich řešení. V příštím měsíci bude provedena 

kontrola za jednotlivé podněty. 

 

Ad 4/ 

Členové komise projednali přípravu organizace oslav k 880. výročí od první písemné zmínky o Slavonínu, 

které plánuje v termínu buď 26. 6. 2021 nebo 11. 9. 2021 v závislosti na epidemiologické situaci. Bude se 

jednat o soubor víkendových akcí k poučení, zábavě a setkání obyvatel Slavonína připomínajících toto 

výročí. Aktuálně se projednává konání slavnostní mše v místním kostele Sv.Ondřeje, akce v prostorách 

zahrady základní školy alternativně v prostorách areálu hřiště TJ Slavonín. Připravuje se fotbalový benefiční 

zápas, případně divadelní představení a výstava historických fotografií.  

 

Ad 5/ 

a/ Komise projednala žádost o výpůjčku pozemků 1291/2 a 1296/1 v k. ú. Slavonín pro žadatele Setkání – já 

a ty, z. s. (provozovatel lesní mateřské školky Sluněnka) Komise souhlasí s výpůjčkou. 

Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1 

 

Ad 6/ 

Komise se vyjádřila k návrhům na pojmenování nově vzniklých ulic pod ulicí Arbesovou a zvolila tyto 

návrhy: Ludvík Holain /místní duchovní a literát/, Milan Tichák /olomoucký historik/, plk. Vojtěch Kubalík 

/letec RAF/, Hana Maciuchová /herečka/.  

 

Ad 7/ Komise se seznámila s projekty Dlouhodobého investičního plánu v městské čtvrti Slavonín a 

projektovými náměty. Jedná se o položky v určitém stádiu projektové dokumentace: 

- Topolová – navýšení parkovacích míst 

- Slavonín – zkapacitnění propustků protipovodňová opatření 

- ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup, do školy a přístavba tříd 

- Slavonín, Jižní – přesun autobusové zastávky směr Nemilany, Nedvězí 

- Machátova – rekonstrukce vodovodu 
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Projektové návrhy: MŠ Slavonín – zateplení objektu a střechy. 

Komise prověří, proč nejsou v DIP zaneseny akce: vybudování chodníku na ul. Arbesova – propojení s  

ul. Heyrovského a rekonstrukce ul. Durychova.  

 

Ad 7/ 

a/ Komise finalizovala návrhy provozních nákladů a nákladů na estetizaci.  

 

b/ Komise zjistila, že stavebním úřadem bylo zahájeno povolovací řízení k projektu propojení komunikace 

Konrádova a spojovací ulicí mezi ulicemi Hajnova a Přečkova. Komise již v minulosti doporučovala,  

že průchod by měl být vybudován pouze pro pěší.  

 

c/ K podnětu budoucí výstavby za ul. Buzulucká se bude konat místní šetření na této ulici ve středu  

24. 2. 2021 v 15.00 hodin za účasti Ing. Klevara z Odboru dopravy a územního rozvoje. 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 19.10 hodin. 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 9. března 2021 v 17:00 hodin. S ohledem na 

epidemiologickou situaci se jednání uskuteční v zasedací místnosti na ul. Kyselovská 74 a může být 

omezen počet přítomných omezen či zcela zamezen. Alternativně se může jednání komise uskutečnit 

dálkově přes internet.  

 

 

Ivo Háger       ověřila:  Bohuslava Šimoníková 

předseda KMČ Slavonín    členka KMČ Slavonín 

 

Zapsal: Otakar Bačák  

 

 

 

Shrnutí požadavků na odbory magistrátu: 

Prověřit na OI, proč v DIP nejsou zaneseny akce: vybudování chodníku na ul. Arbesova, rekonstrukce ul. 

Durychova. 


