
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 23
Slavonín

Č. 6 / 2022 07. 06. 2022 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ivo Háger, Emilie Lošťáková, Marie Fišrová, Zlata Kührová, Tomáš Beneš, Mgr. Jiří
Škarabela, Bohuslava Šimoníková, Bc. Richard Schwarz, Mgr. Helena Macháčková DiS

Hosté: zástupci MPO, PČR

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Předseda komise zahájil jednání, přivítal hosty, určil zapisovatele a ověřovatele a předložil přehled bodů k
projednání tak jak jsou dále popsány v další části zápisu.
Schůze se účastní 9 z 11 členů komise a je tedy usnášení schopná, program byl schválen všemi přítomnými
členy komise. Ověřovatelem byl určen J. Škarabela.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Nebyly vzneseny nové požadavky na zástupce MPO a PČR ČR. K situaci nového dopravního značení na ul.
Arbesova, Machátova - zóna 30, kde byl KMČ vznesen i požadavek na zvýraznění povinnosti dávat přednost v
jízdě zprava, obdržela KMČ informaci, že v dané lokalitě dosud nebyla evidována žádná dopravní nehoda z
důvodu nedání přednosti v jízdě. KMČ projednávala tuto možnost i s Odborem dopravy, který rovněž nevidí
důvod dalších opatření, vyjma ponechání informačních tabulí o změně dopravního značení. 

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

04.1 Hodnocení divadelního představení

Členové komise na základě ohlasů od občanů a vzhledem k velké účasti konstatovala, že divadelní představení
Agrostory, aneb bezkontaktní ženy, konané dne 15. 5. 2022 bylo velice úspěšné a bude se snažit v dalším
období vybrat podobně přitažlivé tituly, kterými obohatí kulturní dění v naší městské části. 

04.2 Místní šetření k Bike-parku

V rámci avizovaného setkání zájemců o místní šetření v místě Bike-parku ve Slavoníně na Božkově ulici svolává
KMČ setkání na den 21. červen 2022 v 18.00 hodin. 
 

04.3 Historie slavonínského hřbitova

Komise odsouhlasila text historie slavonínských hřbitovů, který bude zveřejněn při vstupu na toto pietní místo. 



05 Projednávané záležitosti

05.1 Estetizace, čerpání rozpočtu KMČ

Komise k již schváleným projektům estetizace rozhodla o opravě komunikace na ul. Požárníků, o prověření
možnosti výsadby květin u kapličky sv.Floriana a před základní školou , a o záměru tisku brožury o Slavoníně z
materiálů vystavených na loňském výroční první písemné zmínky o Slavonínu.Předseda komise dále seznámil
členy komise s aktuálním čerpáním prostředků přidělených komisi městským rozpočtem.

05.2 Sečení vodotečí

Na podnět občanů bylo opětovně urgováno sečení koryta Nemilanky a melioračních kanálů, které má v majetku
Povodí Moravy. Seč byla částečně provedena a po projednání s odpovědným pracovníkem bude pokračovat
začátem července, nebyly včas vysoutěženi dodavatelé. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Na základě požadavků Odboru marketingu byl zaslán přehled všech estetizačních úprav, kulturní a další
činnosti KMČ ve spolupráci s občany do připravované druhé hodnotící publikace projektu Měníme Olomouc,
která bude primárně členěna podle jednotlivých městských částí. Publikace bude distribuována stejně jako
Olomoucké listy.
 
Komise se seznámila se zápisem z projednávání studie Slavonínské svahy se zástupci římsko-katolické církve
ze dne 4. 4. 2022, souhlasí a bere na vědomí další postup MMOL ve věci přípravy a rozpracování studie
Slavonínské svahy, která byla prezentována na únorovém zasedání komise.

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

08.1 Letní promítání, pohádkový les

Již tradičně na konci prázdnin připraví KMČ letní promítání na hřišti FK Slavonín, v případě napříznivého počasí
v samotné tělocvičně. Komise pro letošní promítání vybrala titul: Zrodila se hvězda. O přesném termínu bude
rozhodnuto na příštím jednání komise. 
 
Další připravovanou akcí je Pohádkový les, který před dvěma lety přilákal mnoho návštěvníků. Komise stanovila
termín na sobotu 10. září 2022  od 14.00 hodin v areálu slavonínského lesíku. Opět se budete moci zabavit u
plnění různých úkolů, na které budou dohlížet členové komise v kostýmech pohádkových postav. Děti budou za
své výkony odměněny a bude rovněž možnost opékání.

08.2 Závěr, změna termínu jednání komise

Jednání komise bylo ukončeno v 19.10 hodin. Další jednání KMČ 23 se uskuteční v mimořádném termínu v
pátek dne 22. července 2022 v 17:00 hodin. v zasedací místnosti na ul. Kyselovská 74.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 6 / 2022

Datum schválení zápisu: 17. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ivo Háger



Zapsal/a:
Ing. Otakar Štěpán Bačák

Ověřil/a:
Mgr. Jiří Škarabela


