
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 23
Slavonín

Č. 2 / 2022 08. 02. 2022 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ivo Háger, Emilie Lošťáková, Marie Fišrová, Zlata Kührová, Tomáš Beneš, Ing. Otakar
Štěpán Bačák, Mgr. et Bc. Šárka Hošková, Mgr. Jiří Škarabela, Bohuslava Šimoníková, Bc.
Richard Schwarz, Helena Macháčková

Omluveni:

Hosté: primátor města, zástupce MPO, zástupci Útvaru hlavního architekta, cyklokoordinátor
města, zástupci zpracovatele studie, zástupce společnosti ROMZA, p. Gregůrek, 

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Návrh programu, určení ověřovatele

Schválené body programu:- projednání studie proveditelnosti Slavonínské svahy
- návrhy estetizačních projektů, opravy chodníků a komunikací
- plán činnosti KMČ na rok 2022
Ověřovatelem zápisu byla určena B. Šimoníková. 
 

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Likvidace autovraku

Zástupce MPO byl seznámen s výskytem vozidla na ul. Jižní, které je pravděpodobně autovrakem. Na místě v
databázi případů bylo ověřeno, že případ je řešen od 7. 9. 2021 a v souladu s legislativou je předpoklad, že
bude vrak zlikvidován.

02.2 Změna dopravní situace na ul. Arbesova

Došlo k rozšíření zóny 30, původně začínající za křižovatkou ulic Arbesova x Machátova až na úroveň základní
školy, tzn. přednost zprava platí i na této křižovatce. Oblast byla označena i dočasným dopravním značením s
upozorněním na změnu dopravní situace. Byly uvedeneny zkušenosti, že přikázaná rychlost 30 km/hod zde není
dodržována. Zástupce MPO uvedl, že MPO není oprávněna k měření rychlosti, tento požadavek je možné
vznést vůči dopravnímu inspektorátu PČR. 

03 Vystoupení hostů

03.1 Prezentace studie proveditelnosti - Slavonínské svahy



Zástupci projekční kanceláře ATELIER FONTES seznámili přítomné s možností revitalizace území vymezeného
polní cestou mezi Nedvězím a Slavonínem, bývalou skládkou Korol a pozemky nad ulicí Za kostelem a Na
stráni. Jedná se o území 23 ha, kde bylo vymezeno 28 funkčních ploch s popisem charakteru a 211 druhy
živočichů a vegetace, z toho 30 invazivních, které by měly být v rámci regenerace potlačeny. Územní plán na
tomto území připouští plochu zemědělskou - tzn. neoplocené pozemky, zeleň trvalého charakteru, maximálně
drobné sakrální a turistické stavby (přístřešky, kapličky) a cyklostezky.  Studií byly vymezeny 4 sektory - plochy
vegetační, plochy rekreační, plochy rekreační pobytové a plochy hospodářské (možnost vybudování sadu).
Nejnáročnější se jeví odstranění silážních ploch a dalších objektů. V cílovém stavu by zde měly být trvalé
porosty, objekty pro zachycování povrchové vody, vegetace pro vyskytující se druhy zvířat. Dále je zde
navržena výsadba sadu, volně přístupného a ploch v parkové úpravě pro možnost pobytu v přírodě. Řešena
bude rovněž cyklostezka spojující Slavonín s Nedvězím. Ke studii se vyjadřovali rovněž vlastníci některých
pozemků v lokalitě. Zpracovatelé studie odpovídali na konkrétní dotazy členů komise a hostů. K studii nebyly
žádné závažné výhrady, proto bude rozpracována a zároveň bude stanoven možný harmonogram postupné
revitalizace, neboť projekt asi nebude možné realizovat najednou. Rovněž budou vyhledány a navrženy možné
dotační programy, které by jednotlivé úpravy mohly uhradit z větší části. Studie bude projednána rovněž s
vlastníky pozemků, kteří se jednání nezúčastnili. 

03.2 Dotazy na primátora

K primátorovi města byl vznesen dotaz na postup ve věci úpravy lesíka ve Slavoníně. Primátor uvedl, že dle
aktualizovaného lesního plánu, již tento les není veden jako hospodářský ale rekreační a ve spolupráci s Lesy
města Olomouce, a.s., kterým je tato plocha svěřena do správy bude realizován projekt úpravy cest a
vybudování naučných stezek včetně odpočívadel.Dále odpovídal na otázky týkající se místních komunikací a
záležitostí převodu bytů na ul. Topolová řešeného poslední rok je jednáních zastupitelstva. Rovněž bylo
potvrzeno zařazení vybudování přechodu pro chodce na ul. Schweitzerova do investičního plánu na rok 2022.
Bohužel v tomto plánu není dobudování chodníku na ul. Arbesova. 

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

05 Projednávané záležitosti

05.1 Návrh projektů estetizace

Likvidace černé skládky na p.č. 1215, p.č. 910/4
Instalace 2 ks odpadkových košů na psí exkrementy v ul. Za Kostelem (p.č. 1114/1, 950/2, 1117/4)
Vybudování lávky nad melioračním kanálem na ul. Topolová
Zpevnění plochy pro parkování vozidel u základní školy na ul. Machátova/Jižní
Doplnění zeleně na ul. Jižní
Úprava místního hřbitova

05.2 Návrh oprav chodníků a komunikací

Oprava chodníku na ul. Poláčkova (cca 10 bm u or.č. 1)
Oprava komunikace na ul. Poláčkova p.č. 1178/1
Oprava chodníku ul. Machátova (or.č. 25, p.č. 1123/1 cca 12 bm)
Oprava komunikace Za Kostelem (or.č. 14-18, cca 60 bm)
Zprůchodnění Konradovy ulice pro pěší
Oprava, záchovná údržba štěrkem/panely komunikace Zolova p.č. 100/10

05.3 Provozní výdaje

Údržba zeleně dvorního traktu Kyselovská 74
Údržba zeleně u pomníku padlých
Akce pro děti: Pohádkový les
Divadelní představení ochotnických souborů
Možná podpora: FK, Lesní školka Sluněnka, MŠ a ZŠ Slavonín, Klub seniorů, Knihovna 

05.4 Zpráva o činnosti komise za rok 2021

Předseda komise seznámil členy se zprávou o činnosti za rok 2021.



06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

08.1 Závěr

Jednání komise bylo ukončeno v 20.00 hodin.Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 8. března
2022 v 17:00 hodin. v zasedací místnosti na ul. Kyselovská 74.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 2 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Ivo Háger

Zapsal/a:
Ivo Háger

Ověřil/a:
Bohuslava Šimoníková


