
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 23
Slavonín

Č. 3 / 2022 08. 03. 2022 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: zástupci MPO a PČR

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

V rámci pevných bodů programu bylo schváleno k projednání:

organizace a účast na akci Ukliďme Česko
informace k jednáním s vedení p. o. Hřbitovy města Olomouce
návrhy estetizačních projektů, opravy chodníků a komunikací
konkretizace plánu činnosti KMČ na rok 2022
určení termínu slavnostního setkání jubilantů

Ověřovatelem zápisu byla určena M. Fišrová. 

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

K zástupci MPO byla vznesena opakovaná výzva na podání informace o stavu řešení odstranění autovraku na
ul. Jižní.Dále byly v minulých dnech díky všímavým občanům zaznamenány vícenásobné nepovolené kácení
dřevin ve slavonínském lesíku. Ve spolupráci s Lesy města Olomouce a PČR byli někteří pachatelé dopadeni a
předáni k přestupkovému, nebo trestnímu řízení. Na pokyn Lesů města Olomouce zveřejňujeme, že v
současnosti není nikomu vydáno povolení k těžební činnosti ve slavonínském lesíku, takže pokud občané tuto
činnost zaznamenají, je nutné okamžitě přivolat hlídku PČR prostřednictvím linky 158. 
 
Občané ulice Machátova podali podnět na zvýraznění změněné dopravní situace na křižovatce ulic Arbesova a
Machátova, kde byla rozšířena zóna 30 s pravidlem přednosti jízdy z prava. Zjevně tuto změnu většina
projíždějících nerespektuje a přednost při výjezdu z ul. Machátovy nedává. Dle sdělení příslušnice PČR se v
dané lokalitě dosud žádná dopravní nehoda nestala, zjevně je to ovšem z toho důvodu, že z ul. Machátovy řidiči
nadále dávají přednost v rozporu s touto úpravou. K problému se vyjadřili i pracovníci Odboru dopravy a
územního rozvoje, že s dalším značením není počítáno, neboť pravidla silničního provozu jsou v tomto
jednoznačná. 
 
 

03 Vystoupení hostů

bez obsahu

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Předseda KMČ I. Háger a členka KMČ B.Šimoníková projednali s vedením p.o. Hřbitovy města Olomouce
poadavky na zajištění vody pro zalévání, úpravu hlavních cestiček, opravu oplocení a další záměry  s budovou
bývalé márnice na místním hřbitově ve Slavoníně. Pro zajištění čerpané vody bude nutné přivést do prostoru
hřbitova přípojku energie, úprava cest bude možná, oprava oplocení je investiční akce rozsáhlejšího charakteru.
Budovu márnice má cenu opravovat pouze v případě, že se najde její smysluplné využití. K tomu KMČ nabídla



provést průzkum, zda by se takové využití našlo. V ostatních bodem vedení HMO přislíbilo zahrnout akce do
svého plánu investic a oprav. Vedení hřibitovů naopak oslovilo KMČ o zpracování materiálu pojednávající o
historii pohřbívání ve Slavoníně, který by byl umístěn v nové vitríně u vstupu na hřbitov. 

05 Projednávané záležitosti

05.1 Veřejná prostranství v oblasti ul. Topolova

Častým požadavkem obyvatel bydlících v bytových domech na ul. Topolova a přilehlých ulic je absence
přechodu přes meliorační kanál. Komise po projednání pověřila svého člena J. Škarabelu projednáním zahrnutí
tohoto řešení do řešení veřejných prostranství na Útvaru hlavního architekta s její vedoucí Ing. Křenkovou. 
Dalším problémem v této lokalitě je zřízení chodníku mezi ulicemi Topolova a Požárníků - jako přístup k rybníku
Hamrys. Chodník by se nacházel na pozemcích města, investor přilehlých staveb zaslal vyjádření, že s jeho
vybudováním souhlasí. Jedná se ovšem o investiční akci, kterou bude nutné zahrnout do Dlouhodobého
investičního plánu města, nebo řešit s investorem její vybudování jako součást veřejné infrastruktury. 

05.2 Změna trasování MHD

Komise obdržela podnět k řešení budoucí změny trasování linky 17 po realizaci III. etapy výstavby tramvajové
trati. Dle tohoto návrhu by linka 17 zajišťovala obsluhu ul. Slavonínské, a tedy její jízdní doba do Slavonína by
se prodloužila cca o 5 minut. Komise s ohledem na perspektivu dobudování III. etapy, která si vyžaduje nemalé
investiční náklady na výkup potřebných pozemků a následně i vlastní tramvajovou trať, považuje tuto
problematiku za předčasnou k definitivnímu řešení. I v případě nutnosti zaujetí stanoviska je názor komise
solidární, tzn. je důležité zajistit obsluhu co největšího počtu obyvatel jednou linkou MHD, neboť to má zjevný
dopad na ekonomiku celého systému a nikoli prosazovat individuální zájmy jedné skupiny, v tomto případě
obyvatel dvou městkých částí. 

05.3 Plán akcí

KMČ stanovila předběžný plán akcí na rok 2022 na základě zkušeností s jejich úspěšným ohlasem u místních
obyvatel v uplynulých třech letech. Komise by chtěla pořádat akci Pohádkový les, promítání letního kina a dle
finanční situace několik divadelních představení ochotnických spolků a v závěru roku setkání občanů u punče.
Komise zvažuje rovněž pořádání tzv. sousedských slavností. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

bez obsahu

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

Komise připraví do venkovních banerů na sloupech, kde jsou dosud informace o loňském výročí oslav první
písemné zmínky o Slavonínu, všeobecné informace k městské části. Slavnostní setkání jubilantů roku 2022 ze
Slavonína, se bude konat v obřadní síni radnice města dne 9. 6. 2022 ve 14.00 hodin. Všichni jubilanti obdrží
písemné pozvánky v dostatečném předstihu. 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 19.30 hodin.Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 12. dubna
2022 v 17:00 hodin. v zasedací místnosti na ul. Kyselovská 74.
 



III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Ivo Háger

Zapsal/a:
Ing. Otakar Štěpán Bačák

Ověřil/a:
Marie Fišrová


