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Zápis č. 33 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 12. 10. 2021 

 

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

E. Lošťáková, J. Škarabela, Š. Hošková 

Hosté: občané dle prezenční listiny, zástupce PČR 

Jednání se nezúčastnili: M. Fišrová 

 

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

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, usnášení schopnost, určení zapisovatele a ověřovatele 

2) Kontrola Zápisu schůze č. 32/2021 

3) Podněty k MPO, PČR 

4) Podněty občanů, členů komise 

5) Ukliďme Česko 

6) Majetkoprávní a investiční záležitosti 

7) Společenské akce 

 

Ad 2/ K zápisu č. 32 ze září 2021 nebyly podány připomínky. 

 

Ad 3/  

K zástupci PČR nebyly žádné nové požadavky.  

 

Ad 4/ 

a/ Komise obdržela návrh na zřízení přístřešku a laviček v blízkosti zastávky Slavonín, křižovatka ve směru 

do Nemilan/Nedvězí. V dlouhodobém investičním plánu města je projekt na zřízení zcela nové zastávky před 

stávající zastávkou za investiční náklad 2,2 mil. Kč. Proto budování přístřešku není efektivní. Komise se 

bude zabývat možností zakoupení a instalace lavičky z prostředků estetizace v příštím roce.  

 

b/ Komise obdržela stížnost na údržbu a stav melioračního kanálu  členové komise si individuálně lokaci 

projdou a na příští schůzi se pozve zástupce POMO k projednání možného zlepšení stavu. 

 

Ad 5/ Ukliďme Česko – za komisi se účastnily akce dvě skupiny, jedna uklízela výše zmíněný meliorační 

kanál, druhá lokaci ul. Za kostelem až po slavonínský lesík, včetně. Nasbíraný odpad byl buď odložen do 

veřejných nádob na odpady, větší část bezprostředně po svozu odvezena TSMO. Komise děkuje svým 

členům a dalším občanům za účast. Příští jarní úklid v rámci této akce se bude konat 2. dubna 2022 

 

Ad 6/  

a/ Komise vzala na vědomí informaci o zamítnutí zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 1139 a 269 ve 

prospěch pozemků p. č. 267 a 268, ke kterému se komise vyjádřila kladně. Důvodem je, že není dosud 

vyřešen rozsah výstavby bytového domu na sousedních pozemcích p. č. 269/1 a 270 v blízkosti autobusové 

zastávky Kyselovská.  

 

b/ 1. října. 2021 bylo předáno do užívání Vsakovací zařízení Hamrys, ul. Požárníků“ na pozemcích parc. č. 

787/1 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 788 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, vodní 

plocha, parc. č. 1162 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 1163 v k.ú. Slavonín, obec 

Olomouc. Úprava zabrání tvorbě velkých kaluží, které se zde tvořily a zůstávaly po dlouhé období.  
 

 

Čerpat prostředky z rozpočtu je možné do 30.11. 
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Ad 7/ 

a/ Komise schválila konání konání představení Dobytí severního pólu – divadelní soubor Dotek (s licencí 

Divadla Járy Cimrmana) v tělocvičně FK Sokol Slavonín dne 4. 12. 2021 16.00 hodin. Komise schválila 

vystavení objednávky na částku  5.000 Kč za realizaci představení. 

b/ Komise schválila konání Setkání občanů u punče, které se bude konat ve středu 15. 12. 2021 v 16.00 

hodin v dvorním traktu Kyselovská 74.  

 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 18.00 hodin. 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 9. listopadu 2021 v 17:00 hodin. v zasedací 

místnosti na ul. Kyselovská 74.  

 

 

 

 

Ivo Háger       ověřila:  Bohuslava Šimoníková 

předseda KMČ Slavonín    členka KMČ Slavonín 

 

 

Zapsal: Otakar Bačák  

 

 

Požadavky na odbory magistrátu: --- 


