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Zápis č. 34 

z jednání KMČ č. 23 ze dne 9. 11. 2021 

 

Jednání se účastnili: I. Háger, O. Bačák, B. Šimoníková, M. Fišrová, H. Macháčková, R. Schwarz,  

E. Lošťáková, J. Škarabela, Š. Hošková 

Hosté: občané dle prezenční listiny, zástupce PČR, MPO 

Jednání se nezúčastnili: Z. Kührová, T. Beneš 

 

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 J. Škarabela. 

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. 33/2021 

3) Podněty k MPO, PČR 

4) Podněty občanů, členů komise 

5) Majetkoprávní a investiční záležitosti 

6) Společenské akce 

7) Různé 

 

Ad 2/ K zápisu č. 33 ze října 2021 nebyly podány připomínky. 

 

Ad 3/  

Se zástupci PČR a MPO byly konzultovány problémy se sdílenými koloběžkami a koly v katastru Slavonína, 

základní typy přestupků (jízda po chodnících, bez přileb, se sluchátky, nepoužívání cyklostezek, přejezdy 

přes přechody pro chodce), způsob pokutování. Rovněž jsou evidovány škody způsobené jiným účastníkům 

silničního provozu, na obecním, či soukromém majetku – přitom tyto prostředky nemají žádné pojištění a 

náhradu musí hradit uživatel.  

Členové komise upozornili na soustavné porušování vjezdu vozidel nad 12 tun omezené zákazovou značkou 

na ul. Jižní a dále na porušování zákazu parkování na zeleni (ul. Arbesova). K podnětu občanů na tento druh 

přestupku příslušníci policejních sborů upřesnili, že nepostačuje vlastní fotografie a nahlášení, je nutné 

přivolat hlídku MPO, aby přestupek zdokumentovala a zahájila přestupkové řízení. 

K provozování koloběžek, ke kterému byla KMČ vyzvána, doporučuje dále, aby při připojení se ke službě 

byli uživatelé povinni přečíst si bodový kodex s hlavními prohřešky. Dále doporučuje, aby byla snížena 

rychlost v celém městě, čímž bude zajištěna vyšší bezpečnost, nejlépe, kdyby zařízení identifikovalo, že se 

nachází na chodníku a snížilo rychlost na minimum, což ale s ohledem k přesnosti GPS souřadnic asi možné 

není.  

 

Ad 4/ 

a/ K požadavku na prověření slyšitelnosti místního rozhlasu v oblasti ul. Jižní 17 bude Odborem ochrany 

provedeno místní šetření za účelem odstranění nedostatku. 

 

b/ Na ul. Buzuluckou bude instalován zpomalovací retardér mimo zástavbu v blízkosti zahrad – cca 

v polovině délky komunikace. Očekává se rozhodnutí silničního správního úřadu. 

 

b/ Ke stížnosti na údržbu a stav melioračního kanálu bylo zástupcem státního pozemkového úřadu sděleno, 

že posekaná tráva bude odstraněna, aby nebyl znemožněn průtok vody. Náletové dřeviny odstraněny 

nebudou s  odůvodněním, že v roce 2018 při odstranění byli pokutováni a byla jim uložena povinnost 

náhradní výsadby. 

 

c/ Požadavky na dostavbu chodníku na ul. Arbesova jsou relevantní. Pro investici je platné stavební povolení, 

akce je kalkulována na 3,653 mil. Kč. V návrhu rozpočtu na r. 2022 byla přednost pro MČ Slavonín dána 

přechodu pro chodce na křižovatce ul. Schweitzerova a Jižní za 1,5 mil. Kč. KMČ bude uplatňovat tuto 
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investiční akci do rozpočtu 2023. 

Ad 5/  

a/ Majetkoprávní odbor žádá o předání klíčů od kapliček v majetku města. Komise prověří vlastnictví klíčů 

obou kapliček na ul. Zolova a Kyselovská.  

 

Ad 6/ 

a/ S ohledem na vyvíjecí se epidemiologickou situaci se komise rozhodla přesunout představení Dobytí 

severního pólu – divadelní soubor Dotek (s licencí Divadla Járy Cimrmana) v tělocvičně FK Sokol Slavonín 

na jaro 2022.  

b/ Naproti tomu, a vzhledem ke konání ve venkovním prostoru komise připravuje Setkání občanů u punče, 

které se bude konat ve středu 15. 12. 2021 v 16.00 hodin v dvorním traktu Kyselovská 74.  

 

Ad 7/ 

Plán schůzí KMČ v roce 2022: 11. ledna, 8. února, 8. března, 12. dubna, 10. května, 7. června,  

12. července, 9. srpna, 13: září, 11. října, 8. listopadu, 6. prosince.  

 

Jednání komise bylo ukončeno v 18.30 hodin. 

Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční odchylně od plánu v úterý dne 7. prosince 2021 v 17:00 

hodin. v zasedací místnosti na ul. Kyselovská 74.  

 

 

 

 

Ivo Háger       ověřil:  Jiří Škarabela 

předseda KMČ Slavonín    členka KMČ Slavonín 

 

 

Zapsal: Otakar Bačák  

 

 

Požadavky na odbory magistrátu: --- 


