
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 23
Slavonín

Č. 8 / 2022 09. 08. 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, Mgr. Helena
Macháčková DiS

Hosté: zástupci MPO, PČR, občané dle prezenční listiny

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 9 z 11 členů komise a je tedy usnášení schopná,
program byl schválen všemi přítomnými členy komise. Ověřovatelkou byla určena H. Macháčková.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

V návaznosti na likvidaci skládky v blízkosti rekultivované skládky nad zemělským družstvem byli zástupci MPO
a PČR požádáni o preventivní kontroly tohoto území stejně jako cesty k retranslační věži, kde je rovněž často
vyvážen odpad.

03 Vystoupení hostů

03.1 Zastávka Slavonín, křižovatka

Občanka Slavonína, přítomná na jednání, vznesla požadavek na doplnění zastávky o přístřešek s lavičkou.
Zastávka není standardně umístěna. V Dlouhodobém investičním plánu je projekt řešení této zastávky blíže ve
směru k hřišti. Projektované náklady z roku 2020 jsou 2,2 mil. Kč. Komise již v minulosti řešila možnost osazení
přilehlých ploch alespoň lavičkou, vzhledem k bezpečnostním odstupům není v této části vhodné místo k jejímu
umístění. 

03.2 Polopodzemní kontejnery - ul. J. Beka

Obyvatel z ul. J. Beka požádal komisi o podporu záměru vybudovat namísto dvou ploch pro kontejnery na
separovaný odpad kapacitnější polopodzemní kontejnery. V lokalitě jsou kontejnery soustavně přeplňovány,
bohužel i díky odkládání odpadu jinými uživateli, než obyvateli přilehlých ulic. Vzhledem k tomu, že se jedná
přímo o gesci člena komise, náměstka Bačáka, převzal si podkladové materiály k přímému prověření na
Oddělení odpadového hospodářství. 

03.3 Bike-park Slavonín

Navrhovatel úpravy bike-parku ve Slavoníně poděkoval za podporu vyjádřenou projektu na minulém jednání
Komise a oznámil předpokládaný další postup v projednávání návrhu: opětovné projednání v KMČ Nemilany a
následně projednání v Radě města. Zároveň nabídl pomoc při akcích pořádaných komisí. Předseda komise
obdržel záporná vyjádření, ke kterým se vyjádřil osobně dle diskuse na jednání komise, která podporu vyjádřila. 



04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Oprava komunikace na ul. Durychova - Předáno
Stromořadí na ul. Kyselovská - Předáno

05 Projednávané záležitosti

05.1 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 tisk
plakátů. Na akci se bude vybírat dobrovolné vstupné. 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. Komise projednávala organizační
zabezpečení obou akcí.

05.2 Květinová výsadba

Komise obdržela cenové nabídky na květinovou výsadbu pro ostrůvky v komunikaci u kaple sv. Floriána, u školy
a na křižovatce Jižní x Kyselovská. Komise odsouhlasila objednání výsadby na ostrůvku u školy a ostrůvku na
křižovatce a pouze stavební úpravy na ostrůvku u sv.Floriána. Výsadba zde bude objednána až v příštím roce z
důvodu vyšší ceny.

05.3 Oprava místní komunikace Durychova

ODUR nabízí součinnost při opravě komunikace za částečné finanční spoluúčasti komise. Výše spoluúčasti
bude dále projednána.

05.4 Požadavky odborů

Komise se připojuje k propagaci voucherů na sportovní a kulturní aktivity ve výši 500 Kč - leták bude vylepen ve
vitrínkách KMČ.Oddělení odpadového hospodářství požádalo o návrhy lokace pro nové kontejnery na kovový
odpad. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

08.1 Závěr

Jednání komise bylo ukončeno v 19.00 hodin. Další jednání KMČ 23 se uskuteční v  plánovaném termínu v
úterý dne 13. září 2022 v 17:00 hodin v zasedací místnosti na ul. Kyselovská 74. 



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 8 / 2022

Datum schválení zápisu: 19. 08. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ivo Háger

Zapsal/a:
Ing. Otakar Štěpán Bačák

Ověřil/a:
Mgr. Helena Macháčková DiS


