
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 23
Slavonín

Č. 7 / 2022 22. 07. 2022 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

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

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Předseda komise zahájil jednání, určil zapisovatele a ověřovatele a předložil přehled bodů k projednání tak jak
jsou dále popsány v další části zápisu.Schůze se účastní 7 z 11 členů komise a je tedy usnášení schopná,
program byl schválen všemi přítomnými členy komise. V průběhu jednání jedna členka odešla a jeden člen se
dostavil (na jednání tak bylo přítomno stále 7 členů). Ověřovatelkou byla určena B. Šimoníková. 

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Zástupci MPO, PČR se nedostavili, s ohledem na konání komise v mimořádném termínu.

03 Vystoupení hostů

Schůzi nebyli přítomni žádní hosté.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

04.1 Květinová výsadba

Členky KMČ E. Lošťáková a H. Macháčková projednaly se zahradní architektkou města možnost výsadby kolem
kaple sv. Floriána a dále středových ostrůvků na ul. Zolova a Jižní. Architektka zpracovala návrh, který je nyní
předložen k nacenění dodavateli - Výstavišti Flora. Výsadba by byla hrazena z prostředků na estetizaci
přidělených komisi. V příloze je předmětný návrh. 

04.2 Opravy komunikací

Komise na základě svých požadavků obdržela cenovou nabídku od TSMO na úpravu krajnice místní
komunikace na ul. Jižní - u čp. 431 zdevastované jednak splachem přívalových vod a jednak nedovoleným
stáním vozidel při ranním dovozu dětí do školy. Cena 27 174 Kč. Komise odsouhlasila realizaci opravy.Komise
na základě svých požadavků obdržela cenovou nabídku od TSMO na úpravu místní komunikace na ul.
Durychova spočívající v odstranění původní obrusné vrstvy, srovnání a hutnění podloží, navážce nové kostry,
srovnání autograderem, výškovou úpravu poklopů a vpustí, hutnění, prolití asfaltovou emulzí a vytvoření
penetračního makadamu, nakonec uzavření novou obrusnou vrstvou technologií JETPATCHER ve dvou
nátěrech frakcí 2/5 mm včetně zaválcování. Předpokládané náklady činí 542 351 Kč. Tyto prostředky komise v
rozpočtu nemá proto postupuje požadavek na ODUR, zda by mohl tuto opravu zajistit a uhradit v rámci běžných
ročních oprav komunikací. Obě cenové nabídky jsou přílohou zápisu.

05 Projednávané záležitosti



05.1 Bike park Slavonín

K návrhu rozšíření Bike parku s předkladateli, členy komise a dalšími občany městské části,  se konala  schůzka
dne 21. června 2022 na místě samém. Dále byli členové KMČ seznámeni s kladným stanoviskem Komise pro
sport a tělovýchovu a záporným vyjádřením KMČ Nemilany publikovaném v posledním zápisu této komise. Po
diskusi dospěli členové KMČ k převládajícímu závěru, že citlivá úprava by byla ve prospěch větší časti městkých
obyvatel a proto postupnou realizaci projektu podporuje. Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1

05.2 Stav čerpání rozpočtu přiděleného KMČ

Dle aktuálně odsouhlasených objednávek KMČ dosud čerpala zaokrouhleně:90 tisíc Kč ze 150 tisíc Kč
určených k opravě komunikací, 85 tisíc Kč  ze 115 tisíc Kč určených na provozní výdaje, 100 tisíc Kč ze 300
tisíc Kč určených na estetizační projekty. 

05.3 Požadavek na rozšíření odpadových nádob v oblasti ul. R. Smahela

Komise obdržela požadavek na rozšíření odpadových nádob v oblasti ul. R. Smahela. Oddělení odpadového
hospodářství na vznesený požadavek uvádí, že v této části nejsou dosud developerem vybudovány další dvě
místa pro umístění odpadových nádob na separovaný odpad, které by měly odpovídat vypočítané produkci.
Navýšení frekvence svozu není ekonomicky únosné. Vedoucí oddělení přislíbil zjistit informace o realizaci
nových stání pro odpadové nádoby cestou stavebního úřadu.  

05.4 Stížnosti občanů

Komise obdržela stížnost na časté hlášení místního rozhlasu. Se stížností se komise neztotožňuje, neboť
považuje informovanost obyvatel za důležitou součást práce města. Dále obdržela opakovanou stížnost na
porušování zákazu tranzitu vozidel nad 12 tun. Komise není žádný výkonný či represivní orgán. Podílela se na
zavedení tohoto zákazu, ke kontrole jeho dodržování jsou ovšem oprávněny pouze policejní složky tohoto státu.
Primární by ovšem měla být odpovědnost každého řidiče, příp. firmy, které vozidla patří. 

05.5 Připravované akce pro občany

Komise připravila jako rozloučení s prázdninami na úterý 30. srpna 2022 od 20.00 hodin v  areálu hříště FK
Slavonín večerní venkovní filmové představení "Zrodila se hvězda". Komise odsouhlasila cenové nabídky na
promítání a ozvučení ve výši 31.750 Kč. V případě nepříznivého počasí se projekce uskuteční v budově
sokolovny. Komise připravuje opětovně úspěšnou akci na sobotu 10. září 2022 od 14.00 hodin pro rodiče a děti
- Pohádkový les v areálu Slavonínského lesíka. Výchozí místo bude na konci ul. Hakenova.  Děti, ale i rodiče
čekají zajímavé úkoly, za jejichž splnění obdrží drobné dárky. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Nebyly žádné požadavky k vyjádření.

07 Nové požadavky

1 Oprava komunikace na ul. Durychova

viz projednávaný bod 4.2.včetně přílohy

2 Stromořadí na ul. Kyselovská

Na ul. Kyselovská došlo k poklesu dolních větví okrasných jabloní do profilu chodníku tak, že není možný volný
průchod. Pravděpodobně jsou větve zatíženy množstvím plodů. Komise žádá o úpravu větví, případně o
odstranění plodů, které beztak v podzimním období znečišťují chodníky, aby větve nebránily v průchodu po
chodníku. 

08 Obecné informace



08.1 Pojmenování ulic

Zastupitelstvo města Olomouce schválilo pojmenování nově vznikající ulice navazující na ul. Durychova,
paralelně s ulicí Františka Řeháka. Ulice ponese jméno Milady Mašatové, režisérky a dramatičky, zakladatelky
loutkářského oddělení Kašpárkovy říše.

08.2 Závěr

Jednání komise bylo ukončeno v 18.30 hodin. Další jednání KMČ 23 se uskuteční v  plánovaném termínu v
úterý dne 9. srpna 2022 v 17:00 hodin. v zasedací místnosti na ul. Kyselovská 74. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 7 / 2022

Datum schválení zápisu: 29. 07. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ivo Háger

Zapsal/a:
Ing. Otakar Štěpán Bačák

Ověřil/a:
Bohuslava Šimoníková


