
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 23
Slavonín

Č. 1 / 2022 11. 01. 2022 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ivo Háger, Marie Fišrová, Zlata Kührová, Tomáš Beneš, Ing. Otakar Štěpán Bačák,
Bohuslava Šimoníková, Bc. Richard Schwarz, Helena Macháčková

Omluveni: Emilie Lošťáková, Mgr. et Bc. Šárka Hošková, Mgr. Jiří Škarabela

Hosté: zástupci PČR, MPO

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
Komise schvaluje standardizovaný návrh programu, ověrovatelem zápisu určuje O. Bačáka.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Upozornění na volání seniorům

Komise byla upozorněna, že seniorům v místní části byly v uplynulých dnech na pervné linky směřován
preventivní hovor s upozorněními na často se vyskytující podvodné jednání vůči seniorům. Zástupce PČR
neměl ověřenu informaci o této formě kampaně, na základě poznatků ostatních členů komise byly tyto hovory
ovšem verifikovány jako součást mediálně ohlášené kampaně a nikoli samo podvodné jednání, např. za účelem
zjištění přítomnosti v objektu.

02.2 Změna dopravní situace uzavřením křižovatky Zikova x Schweitzerova

Od 10.1.2022 došlo k uzavření frekventované křižovatky a tím i zamezení průjezdu ulicí Schweitzerova.
Projevilo se to zejména komplikovaným výjezdem z ul. Slavonínská na ul. Dolní Novosadská a dále od ZŠ
Slavonín do ul. Jižní/Zolova. PČR dle zkušeností z podobných uzavírek má za to, že situace se částečně zlepší
po té, co řidiči zjistí možnosti lepších objízdných tras. V případě, že by se zejména výjezd na Dolní
Novosadskou nezlepšil, je možné podat podnět na dopravní policii na řízení této křižovatky v době ranní špičky.
Dle poznatků z DPMO nebyly zpoždění MHD za první dny uzavírky nad rámec očekávaných hodnot. 

03 Vystoupení hostů

03.1 Bezpečnost chodců

Při cestě od ulice Božkova na zastávku Slavonín, cihelna po správné straně (levá strana vozovky) je v úseku
pozemků p. č. 1323, 1207/1 hustý keřový porost, který zejména v letních a podzimních měsících zasahuje do
vozovky a tím nutí chodce pocházet silnici daleko od krajnice. V minulosti již došlo k částečným ořezům, ale
opět je porost výrazně vzrostlý. 
Usnesení:



Komise založí požadavek na prošetření popsaného místa i s ohledem na vlastníky pozemků, na kterých se
zeleň nachází a její úpravu v době vegetačního klidu. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

04.1 Kontrola přehledu podnětu občanů

Komise projednala přehled 94. evidovaných podnětů občanů dle přílohy a provedla kontrolu plnění
rozpracovaných bodů. 

05 Projednávané záležitosti

05.1 Konkretizace rozpočtu na rok 2022

KMČ byly schváleným rozpočtem na rok 2022 přiděleny prostředky v rozsahu 115 tis. Kč na opravy a služby,
150 tis. Kč na opravy komunikací, 300 tis. Kč na estetizaci území. Na příští jednání předloží členové komise
návrhy k jejich rozdělení na konkrétní akce. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Návrhy pojmenování ulic

Komise byla oslovena o návrhy na oslovení nově vznikajících ulic v MČ Slavonín. Z předložených
návrhů: Josefína Čechová (obětavá vlastenka, vdova po redaktorovi "Našince", organizátorka českého života v
Olomouci),Hana Maciuchová (česká herečka, bývalá prezidentka festivalu Grand Prix Radio, konajícího se v
Olomouci),Milan Tichák (historik a spisovatel, autor mnoha knih o historii a olomouckém místopisu),JUDr. Jan
Žáček (advokát, zemský poslanec, později minister),František Stejskal (majitel domů a realit, donátor domu č. p.
538 do majetku města)
Komise se většinově usnesla na doporučení pojmenování po Haně Maciuchové a Milanu Tichákovi. 
 

06.2 Majetkoprávní záležitosti

Komise vzala na vědomí schválení pronájmu/pachtu pozemku p. č. 319/5 v k.ú. Slavonín pro vlastníka
sousedního pozemku a umístění oplocení na části pozemku RMO v souladu s doporučením komise (projednáno
12/2021).Komise vzala na vědomí neschválení prodeje pozemků pod bývalým vepřínem ve vlastnictví více
subjektů (projednáno 12/2020) odlišně od doporučení komise. Důvodem, je, že v územním plánu jsou pozemky
zařazeny do veřejných prostranství, jako budoucí veřejná cesta k rozvojové lokalitě pro bydlení. 

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

08.1 Závěrečné informace

Jednání komise bylo ukončeno v 18.30 hodin.
Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 8. února 2022 v 17:00 hodin. v zasedací místnosti na ul.
Kyselovská 74.



III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 1 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Ivo Háger

Zapsal/a:
Ivo Háger

Ověřil/a:
Ing. Otakar Štěpán Bačák


