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Zápis č. 30 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 1. 7. 2021 

 

Jednání se účastnili: I. Háger, O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, Z. Kührová, H. Macháčková, T. Beneš, 

R. Schwarz,  E. Lošťáková 

Hosté: občané dle prezenční listiny, zástupce MPO, PČR 

Jednání se nezúčastnili: J. Škarabela, Š. Hošková 

 

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 9 členů a je tedy usnášení schopná. Pro přijetí usnesení je nutný počet hlasů 6. 

Zapisovatelem této schůze byl určen O. Bačák, ověřovatelkou byla určena E. Lošťáková. 

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. 29/2021 

3) Projekt bytového domu na ul. Bryksova 

4) Příprava oslav 880. let od vzniku Slavonína 

5) Podněty občanů, členů komise 

6) Majetkoprávní záležitosti 

7) Různé 

 

Ad 2/ K zápisu č. 29 z 15. června 2021 nebyly podány připomínky. 

 

Ad 3/ V místě vyznačeném na plánku krychlí bude vybudován bytový dům s kapacitou 47 bytů, včetně 

parkovacích stání v podzemí ve stejném počtu (povrchová stání budou pouze tři). Dočasný příjezd bude 

řešen ulicí Durychovou, jako jednosměrnou od ulicí Buzulucké k ul. Bryksova, dále obousměrná k novému 

bytovému domu – komunikace bude rozšířena zatrubněním melioračního příkopu. Ul. Bryksova v úseku 

Jižní – Durychova bude jednosměrná směrem k Jižní. Jedná se o dočasné dopravní řešení do vybudování 

nové komunikace v úrovni paralelní ulice k ul. Durychova s výjezdem do ul. Schweitzerova (naznačeno 

dlouhou tenkou šipkou). Komise podporuje zahájení projektové přípravy tohoto řešení a následné realizace, 

protože kapacita ulic neodpovídá předpokládanému navýšení dopravy.  

V ul. Bryksova bude vybudován nový posílený vodovod, na který se budou moci napojit všichni obyvatelé 

po jeho předání do užívání městu. Doba výstavby bytového domu se odhaduje na 14 měsíců.  
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Ad 4/ Členové komise pokračovali v projednávání příprav organizace oslav k 880. výročí od první písemné 

zmínky o Slavonínu, které plánuje v termínu 11. 9. 2021. Po dohodě s novou ředitelkou ZŠ Nemilany bude 

organizován i den otevřených dveří ZŠ Slavonín.  

a/ Bude pořízena série fotografií, které budou využity pro pamětní pohlednici, byl schválen návrh plakátu a 

letáčků pro propagaci akce a další organizační záležitosti. Komise schválila vystavení objednávky pro 

společnost: 12:12, s.r.o. Přáslavice 171, 783 54 Přáslavice, IČ: 29448174 na zhotovení fotografií za cenu 

3 000 Kč.  

b/ V rámci oslav mělo být upraveno okolí kaple sv. Floriána na ul. Zolova. S ohledem na chybějící části 

oplocení nebude proveden nátěr, ale pouze úprava povrchu – provede se poptávka úprav. K oplocení bude 

nejdříve provedena poptávka doplnění chybějících kovářských prvků a až po jejich doplnění proveden finální 

nátěr. Z hlediska očekávaných zvýšených nákladů bude pravděpodobně oprava rozložena i do příštího roku.  

 

Ad 5/  

a/ Komise obdržela podnět na vyčištění a obnovení potůčku v lokalitě Nad Strání a bude se podnětem 

zabývat. 

b/ Komise potvrdila vystavení objednávky na dodávku houpačky pro nejmenší děti na dětském hřišti 

Slavonín - Bonita Group Service s.r.o. Drásov 583, 664 24 Drásov, IČ: 27738795 na 32 538,11 Kč. 

c/ Komise na základě dotazů občanů k provedné opravě výmolů na ul. Durychova sděluje, že oprava, která 

byla provedena není opravou objednanou komisí, úpravu je potřeba zpevnit, komise požádá ODUR o 

koordinaci s objednanou opravou plánovanou ve dvou etapách (viz zápis z minulého jednání). 

 

Ad 6/ 

a/ Komise vzala na vědomí informaci o schválení výpůjčky Radou města Olomouce dne 25. 6. 2021 částí 

pozemků parc. č. 1291/2 o výměře 468 m2 a parc. č. 1296/1 o výměře 94 m2, vše ostatní plocha v k. ú. 

Slavonín, za účelem údržby zeleně a užívání v souvislosti s činností spolku Setkání – já a ty, z.s. a Lesní 

mateřské školy Sluněnka, tj. vzděláváním dětí i veřejnosti v oblasti ochrany přírody a ekologické výchovy a 

podpora komunitních aktivit.  

b/ Komise obdržela žádost o vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 500/6 zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. 

Slavonín, obec Olomouc. Záměr žadatele: Předmětný pozemek se nachází v blízkosti ulice Brněnská. Jedná 

se o úzký pás zeleně, který slouží jako přístup k pozemkům ve vlastnictví třetích osob, které jsou užívány 

převážně jako zahrádky. Žadatel uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě navazujícího pozemku 

parc. č. 500/4 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém hodlá umístit stavbu rodinného domu, v 

této souvislosti žádá o prodej části předmětného pozemku o výměře 30 m2. Komise provede místní šetření a 

zaujme stanovisko na příštím jednání. 

 

Ad 7/ Komise děkuje za účast všem jubilantům na slavnostním setkání dne 24. června v obřadní síni radnice. 

Nezúčastněným jubilantům budou dárkové balíčky rozneseny členy komise v následujících dnech.  

 

 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 19.00 hodin. 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 10. srpna 2021 v 17:00 hodin. v zasedací 

místnosti na ul. Kyselovská 74.  

 

 

 

 

Ivo Háger       ověřila:  Emilie Lošťáková 

předseda KMČ Slavonín    člen KMČ Slavonín 

 

 

Zapsal: Otakar Bačák  

 


