
1 

 

Zápis č. 31 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 10. 8. 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 

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, ověřovatelem byl určen T. Beneš. 

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. 30/2021 

3) Podněty k MPO 

4) Podněty občanů, členů komise 

5) Příprava oslav 880. let od vzniku Slavonína 

6) Majetkoprávní záležitosti 

7) Různé 

 

Ad 2/ K zápisu č. 30 z 1. července 2021 nebyly podány připomínky. 

 

Ad 3/  

a/ Zástupce MPO byl požádán o preventivní kontroly v oblasti zahrádkářské osady, kde došlo v nedávné 

době ke krádežím.  

b/ Dle dokumentu z úřední desky Magistrátu města bylo zahájeno správní řízení vedení k odstranění 

autovraku v na pozemku parc. č. 894/2 v k. ú. Slavonín (na konci cesty k Fortu XI) Fiat Ducato bílé barvy. 
 

Ad 4/ 

a/ Obyvatelka z ul. Jižní přednesla stížnosti k nedodržování zákazové značky pro  vozidel nad 12 tun při 

převozu hlíny z oblasti výstavby do Holice, dále k rušení nočního klidu při vnitřních akcích v objektu 

Sokolovny, k nedodržování rychlosti na průtahových ulicích městské části. Bohužel všechny tyto prohřešky 

jsou postižitelné pouze soustavnou kontrolou orgánů PČR a žádný z orgánů samosprávy (Rada města, 

zastupitelstvo, komise městské části) nemá žádné výkonné pravomoci dodržování zákonů aktivně vymáhat. 

Doporučením je pouze možnost obracet se na linky PČR s požadavkem na okamžitý zásah, pokud je to 

možné (rušení klidu, nedovolené parkování, …. ).  

b/ Podnět na vyčištění zanesené vpusti v ul. Na Stráni byl uplatněn u TSMO a vpust byla 1. 8. 2021 

vyčištěna. 

c/ Na podnět komise byla odstraněna odpadávající omítka z torza nemovitostí společnosti Kabel plus 

přiléhající k ul. Kyselovské. Byl zjištěn havarijní stav zdi a proto bude podán individuální podnět na stavební 

úřad k zabezpečení sanace.  

d/ K podnětu na kosení trávy v úsecích melioračních svodnic, bylo cestou magistrátu zjištěno, že vlastník 

aktuálně vybírá zhotovitele a v průběhu měsíce září by mělo dojít k realizaci sečení.  

e/ Komise obdržela vyjádření k záměru označit polní cesty odbočující v úseku cesty číslo 570,  od kapličky 

sv. Floriána směr Nedvězí ve směrech k vysílači a k rekultivované skládce zákazovou značkou, z důvodu 

opakovaných vjezdů se skládkovým materiálem. ODUR požadavek projedná se silničním úřadem a odborem 

životního prostředí, jak zamezit skládkování. Užitím dopravního značení B1 nebo B11 dochází k omezení 

obecného užívání komunikace, s čímž se odbor dopravy a územního rozvoje neztotožňuje. 
f/ Požadavky na ořez keřů: porosty u spojovacího chodníku ul. Kyselovská směrem k ul. Na Stráni 

(odpadové hnízdo) a dále u odbočky na ul. Božkova. Mimo katastr městské části na chodníku ul. Brněnská 

před příchodem k podchodu na tram. zastávku Pionýrská je chodník do poloviny zabrán keři.  

 

 



2 

 

Ad 5/ Členové komise pokračovali v projednávání příprav organizace oslav k 880. výročí od první písemné 

zmínky o Slavonínu, které plánuje v termínu 11. 9. 2021.  

a/ Ve spolupráci se Základní školou Nemilany bude otevřena v době od 14.00 do 17.00 budova místní školy, 

která je po rozsáhlé rekonstrukci. V rámci možnosti prohlídky budou k vidění rovněž školní kroniky.  

b/ Byly a budou distribuovány letáky s pozvánkou na akci. 

c/ Byla odsouhlasena výroba a instalace venkovní reklamy OK DESIGN v ceně 1095 Kč + DPH 21%. 

 

Ad 6/ 

a/ Komise obdržela žádost o vyjádření ke směně části pozemku č. 97 o výměře 9 m
2
 v k. ú. Slavonín ve 

vlastnictví žadatele za část pozemků parc. Č. 100/10 o výměře 12 m
2
 a část pozemku 1120/1 o výměře 40 m

2
 

ve vlastnictví SMOL (všechny pozemky na spojnici ulic Machátova Zolova). Komise ke směně nemá 

námitek.  

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

 

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 provedla místní šetření a 

k prodeji nemá námitek. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

 

 

Ad 7/  

a/ Komise byla požádána o vyjádření k požadavku skupiny rodičů dětí vzdělávajících se doma k možnosti 

poskytnutí prostor v rozsahu cca 1 x týdně v prostorách KMČ. Komise doporučila žádost směřovat na gesční 

náměstkyni E. Kolářovou s tím, že poskytnutí prostor podporuje (hlasování: pro: 7, proti: 1, zdržel se: 1).  

b/ Komise upozorňuje na vyhlášenou soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu v několika kategoriích, 

přihlášky je možné zasílat do 15. 9. 2021. 

 

 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 19.20 hodin. 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 14. září 2021 v 17:00 hodin. v zasedací místnosti 

na ul. Kyselovská 74.  

 

 

 

 

Ivo Háger       ověřil:  Tomáš Beneš 

předseda KMČ Slavonín    člen KMČ Slavonín 

 

 

Zapsal: Otakar Bačák  

 

 

Požadavky na odbory magistrátu: viz bod 4 písm. f 


