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Zápis č. 27 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 13. 4. 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, Š. Hošková, T. Beneš, R. Schwarz 

Jednání se nezúčastnili: J. Štrajt,  

Hosté: --- 

 

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, ověřovatelem byl určen R. Schwarz. 

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

schválení programu. 

 

Program schůze: 

1) Zahájení schůze, usnášení schopnost, určení zapisovatele a ověřovatele 

2) Kontrola Zápisu schůze č. 26/2021 

3) Podněty občanů, členů komise 

4) Akce Ukliďme Česko 

5) Oprava komunikací, estetizace 

6) Majetkoprávní záležitosti 

7) Příprava oslav 880. let od vzniku Slavonína 

8) Různé 

 

Ad 2/ K zápisu č. 26 z 9. března 2021 nebyly podány připomínky. 

 

Ad 3/ 

Přehled řešených podnětů je samostatnou přílohou tohoto zápisu (elektronicky na webových stránkách 

města).  

 

Ad 4/ Ukliďme Česko 27. 3. 2021 – členové komise se účastnili na vytipovaných místech Slavonína 

k individuálnímu úklidu. Při zachování epidemiologických opatření v okolí Hamrysu, ul. Buzulucká, 

Durychova, Zolova, Za Kostelem, Pod Kostelem, Na Stráni se účastnilo akce cca 50 obyvatel, především 

s dětmi. Členové komise konstatovali, že bohužel po krátké době se na mnoha místech  odpadky vyskytují 

znovu, což je ale způsobeno i jejich roznášením větrem z neuzavřených kontejnerů. Účastníci ale vyjádřili 

ochotu se takových akcí účastnit i častěji, pokud budou organizovány.  

 

Ad 5/ K úpravám komunikací obdržela komise následující rozpočty: 

Akce rozsah rozpočet 

ul. K Lesíku oprava živičné vozovky včetně zařezání a vybourání, skládky vjezd 

v rozsahu 84 m
2
; úprava krajnice š. 0,5 m na obou stranách po délce 

23mb odkopem a recyklátem 

125 925,91 Kč 

 

Propojení ul. 

Kyselovská-

Dykova 

odkop do 10 cm a odvoz drnu na skládku; podklad vrtva frakce 0 -32 

tl. 150 mm se zhutněním; pochůzí vrstva frakce 2-4 mm se zhutněním 

20 mm – rozsah 20,4 m2; 

16 814,16 Kč 

 

Durychova – 

horní část 

oprava děr recyklátem - 35 m2 26 129,95 Kč 

 

Durychova – 

střední část 

oprava komunikace - výtluků tryskovou metodou TURBO JET 

Patcher 

71 148,00 Kč 

Durychova – 

dolní část 

oprava včetně frézování a pokládky 21*3,2 m 84 564,48 Kč 

ul. Jižní 

71,75,81,85  

předlažba  

předlažba  z bet. dlaždic 40/40 do písku - 28 m2; úprava krajnice 

přeložení dvojřádku z kostek – 9 m 

39 211,26 Kč 
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Dle jednání předsedy komise by mohly být akce kryty takto: - z prostředků na úpravu komunikací 200.000 

Kč oprava ul. K Lesíku + část ul. Durychovy a Buzulucké (dolní část), - ODÚR zaplatí a zrealizuje opravu 

děr recyklátem v horní části ul. Durychova a předlažbu chodníku na ul. Jižní 71 – 81, z estetizace 300.000 

Kč oprava poslední části ul. Durychova + vyštěrkování propojky ul. Dykova a Kyselovská 

 

Ad 6/ Komise projednala prodej části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 157,3 m2 v k. ú. Slavonín, 

obec Olomouc. Komise nemá k prodeji námitky. 

Hlasování: pro: 9, proti: 1, zdržel se:1 

 

Ad 7/ 

Členové komise pokračovali v projednávání příprav organizace oslav k 880. výročí od první písemné zmínky 

o Slavonínu, které plánuje v termínu 11. 9. 2021. Členové komise si rozdělili jednotlivé akce v rámci 

plánovaného programu (koncert v kostele, výstava a přednáška k historii Slavonína, skákací hrad, exhibiční 

zápas, kulturní vystoupení, občerstvení). 

 

Ad 8/ 

a/ Komise se v ulici Ve Vrbinách sejde na místním šetření 19. 4. 2021 v 17.00 hodin k řešení zde vzniklé 

skládky. 

b/ Komise zajistila úklid opadaných plodů ze stromů na ul. Kyselovská. 

c/ Do tabulky podnětů budou zaneseny další podněty občanů – tabulka v anonymizované verzi je součástí 

zápisu. 

d/ Doplnění prvků na hřiště – komise zvažuje doplnění/obnovu některých herních prvků na hřišti v areálu 

fotbalového hřiště. Vyžádala si nabídku od dodavatele stávajících prvků.  

e/ Komise obdržela podnět na řešení verbálních útoků potulujícího se bezdomovce v naší městské části. Ve 

spolupráci s MPO, sociálním odborem a dalšími neziskovými organizacemi bude hledat možné řešení této 

situace. 

  

Jednání komise bylo ukončeno v 19.30 hodin. 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 11. května 2021 v 17:00 hodin. S ohledem na 

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

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

dálkově přes internet.  

 

 

Ivo Háger       ověřil:  Richard Schwarz 

předseda KMČ Slavonín    člen KMČ Slavonín 

 

Zapsal: Otakar Bačák  

 


