
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 23
Slavonín

Č. 5 / 2022 10. 05. 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, Bohuslava Šimoníková, Bc. Richard Schwarz,
Mgr. Helena Macháčková DiS

Hosté: zástupci MPO, zástupci LMŠ Sluněnka

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Předseda komise zahájil jednání, přivítal hosty, určil zapisovatele a ověřovatele a předložil přehled bodů k
projednání:Zahájení schůze. Usnášení schopnost.Určení zapisovatele a volba ověřovatele zápisu.Schválení
programu dnešní schůze a zápisu z minulé.Slovo mají hostéTabulka řešení podnětůVyhodnocení divadelního
představeníPlán čerpání finančních prostředkůRůznéSchůze se účastní 10 z 11 členů komise a je tedy
usnášení schopná, program byl schválen všemi přítomnými členy komise.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

a/  Na ul. Kyselovská v úrovni č.or. 71-73 jsou odstavována vozidla pracovníků z výstavby RD a následně je
komunikace ještě blokována při vykládce materiálu a manipulaci - orgány policie by mohly provést namátkovou
kontrolu v dopoledních hodinách pracovních dnů, protože mnohdy dochází k blokování dopravy - průjezd MHD
apod. 
b/ Na základě podnětu byl upozorněn stavebník bytového domu na ul. Topolová na nezajištěný lehký stavební
materiál, který znečišťuje okolí; stavebník materiál zajistil; doporučuje komise orgánům policie rovněž provádět
namátkovou kontrolu, zda zajištění materiálu je dodržováno.
c/ Na základě zkušenosti z ul. Topolová - blokování průjezdu vozidel složek záchranného systému doporučuje
komise v této lokalitě taktéž namátkové kontroly správnosti parkování.

03 Vystoupení hostů

Komise obdržela písemné připomínky zástupců LMŠ Sluněnka k záměru úpravy lokality Slavonínského lesíka
společností provozující Bike-park. Osobně pak přišli na jednání KMČ k projednání bližších podrobností záměru.
Z diskuse vyplynulo, že provozovatel Bike-parku právě žádá o zjištění co největšího spektra informací od
dotčených subjektů, aby byl projekt upraven tak, aby co nejméně zvýšil dopad na pohodu bydlení a rekreační
využití lesíka. Projekt bude rovněž projednáván v KMČ Nemilany. Stanovisko vedení města je, aby veškeré
úpravy a např. herní prvky byly pouze přírodního rázu. KMČ plánuje, že k vydání finálního stanoviska bude na
místě samotném veřejné projednání se zájemci. Náměstek primátora doplnil, že projekt je třeba pokládat za
finančně velice náročný a proto jeho realizace bude za město a LMO a.s.  spočívat pouze v přispění k úpravě
míst pro rozdělávání ohně, odstranění náletových dřevin a doplnění drobných herních přírodních prvků.
Elektronicky je k tomu bodu připojena reakce krajináře zpracovaná pro LMČ Sluněnka.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

05 Projednávané záležitosti



05.1 Tabulka řešených podnětů

Komise se zabývala kontrolu řešení podnětů od občanů v souhrnné tabulce a jejich doplnění za období
letošního roku. Tabulka je elektronicky připojena k tomuto bodu. 

05.2 Divadelní představení - uskutečněné

KMČ uspořádala pro občany divadelní představení ochotnického souboru DOTek: České nebe aneb Cimrmanův
dramatický kšaft v licenci slavného Divadla Járy Cimrmana. Komise děkuje svým členům, kteří se podíleli na
organizačním zajištění představení. Fotografie z akce jsou k nahlédnutí na webových stránkách města v části
KMČ 23 Slavonín.  Představení mělo velký divácký ohlas.
(https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/27364)

05.3 Divadelní přestavení - připravované

Další divadelní představení, tentokrát ochotníků z Medlova pod názvem AGROSTORY aneb bezkontaktní ženy
se uskuteční v tělocvičně FK Slavonín 19. 5. 2022 v 19.00 hodin. K akci byly vydávány informační letáčky při
posledním divadelním představení, velké plakáty budou umístěny do venkovních citylightů a pozvánka bude
vyhlašována místním rozhlasem. 

05.4 Čerpání prostředků

Komise projednala plán čerpání finančních prostředků z kapitol  údržba chodníků a komunikací (150 000 Kč),
estetizace (300 000 Kč) provozní výdaje (115 000 Kč).

05.5 Slavnostní setkání jubilantů

Slavnostní setkání jubilantů s trvalým pobytem ve Slavoníně, se uskuteční v obřadní síni radnice dne 9. června
2022 ve 14.00 hodin, za účasti členů komise městské části, členů vedení města. a komise pro občanské
záležitosti. Jubilanci budou pozváni osobní pozvánkou, zváni jsou všichni členové rodin a známí jubilantů. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

Jednání komise bylo ukončeno ve 20.00 hodin. Další řádné jednání KMČ 23 se uskuteční v úterý dne 7. června
2022 v 17:00 hodin. v zasedací místnosti na ul. Kyselovská 74. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022

Datum schválení zápisu: 25. 05. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ivo Háger

Zapsal/a:
Ing. Otakar Štěpán Bačák

Ověřil/a:
Ivo Háger


