
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 23
Slavonín

Č. 9 / 2022 13. 09. 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, Mgr. Jiří Škarabela, Bohuslava Šimoníková, Mgr.
Helena Macháčková DiS

Hosté: Čtyři občané Slavonína

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 10 z 11 členů komise a je tedy usnášení schopná,
program byl schválen všemi přítomnými členy komise. Ověřovatelem byl určen T. Beneš.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

03.1 Výstavba bytového domu na ul. Bryksova

Zástupci občanů prezentovali stížnost na nadměrnou nákladní dopravu v ul. Buzulucká a Bryksova, která
poškozuje obě vozovky včetně nedávno opraveného úseku ul. Durychova. Dále hovořili o trhlinách na rodinných
domech přiléhajících k těmto komunikacím. K uvedným skutečnostem mají i pořízenou fotodokumentaci.
Navrhují vhodnější příjezdovou trasu a to z ul. Schweitzerova. Komise zadá požadavek na ODÚR k prověření
uvedené změny trasování zásobování stavby. Ve věci způsobených škod je nutné podat podnět na Stavební
úřad přímo občanem /komise nemůže vystupovat jako účastník jakéhokoliv řízení/. Se zahájením stavby byl
dále demontován plastový retardér v ul. Buzulucká, čímž byla odstraněna technická zábrana, která nutila k
dodržování snížené rychlosti v dané ulici. 

03.2 Odstranění retardéru na ul. Kyselovská - u zastávky Cihelna

Na ul. Kyselovská v místech autobusové zastávky "Cihelna" byl odstraněn retardér v celé délce. Komise nebyla
předem o této úpravě místní komunikace informována, zejména o důvodech úplného odstranění a nikoli např.
jen snížení, které by vedlo alespoň k částečnému snížení rychlosti v daném úseku. Komise žádá ODÚR o
informace o celém průběhu tohoto odstranění.

03.3 Plodonosné stromy na ul. Kyselovská

Na ul. Kyselovská v posledních letech na vysazených stromořadích dochází k dozrávání drobného ovoce, které
následně znečišťuje komunikace (chodníky a cesty). V letošním roce dokonce byla úroda tak hojná, že musely
být odstraněny dolní větve, protože chodník se stal neprůchodným. Komise žádá OMZOH o návrh řešení,
pravděpodobně spočívající v úplném nahrazení této výsadby vhodnějšími kultivary. Komise by případně přispěla
v příštích letech na toto řešení. 



03.4 Poškozený povrch komunikace

Na výjezdu z ul. Kyselovská na ul. Jižní ve směru Zolova (parc.č. 1132/1 v k.ú. Slavonín) je před značkou dej
přednost v jízdě výrazně shrnutá svrchní asfaltová vrstva vlivem brždění před touto značkou. Komise
doporučuje ODÚR provést místní šetření a lokální opravu. 

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky
Zápis č. 7/2022 ze dne 22. 07. 2022: Oprava komunikace na ul. Durychova - Před uzavřením
Zápis č. 7/2022 ze dne 22. 07. 2022: Stromořadí na ul. Kyselovská - Předáno

05 Projednávané záležitosti

05.1 Zhodnocení akcí pořádaných KMČ

30. 8. 2022 se uskutečnilo letní promítání v areálu hřiště FK Slavonín. Komise hodnotí akci jako úspěšnou z
hlediska účasti občanů a jejího zajištění bez negativních ohlasů. 10. 9. 2022 se uskutečnila akce "Pohádkový
les" pro rodiny s dětmi. Komise opět hodnotí akci jako úspěšnou. Z důvodu pozitivních ohlasů Komise
předpokládá, že v akcích podobného typu bude pokračovat i v příštím roce. 

05.2 Estetizace

Komise vzala na vědomí informaci o zajištění realizace květinové výsadby na ul. Zolova v úsecích: kaplička sv.
Floriána, ostrůvky před ZŠ a na křižovatce s ul. Kyselovská v celkovém objemu 296 tisíc korun. Jedná se o
trvalkové výsadby, které budou zkrášlovat vjezd do naší městské části.  

05.3 Majetkoprávní záležitosti

Komise vzala na vědomí rozhodnutí Rady města o nájmu pozemků v k. ú. Slavonín, firmě KENIROX s.r.o. (parc.
č. 961/1, 961/2, 971/9, 971/29).

05.4 Ukliďme Česko

Podzimní termín tradiční akce Ukliďme Česko připadá na 17. 9. 2022. Z důvodu zaneprázdnění se členové
komise rozhodli účastnit až jarního termínu, který bude 1. dubna 2023 (podzimní pak 16. září 2023).

05.5 Divadelní představení

Komise rozhodla o přesunu konání divadelního představení ochotníků z původně předpokládaného termínu 24.
9. 2022 na měsíc říjen a listopad 2022, konkrétní termíny jsou v jednání.

05.6 Informace o rozhodnutí RMO

Komise vzala na vědomí informaci o zdůvodnění odlišného rozhodnutí RMO od doporučení komise ve věci
prodeje pozemku p. č. 971/29 v k. ú. Slavonín pod zemědělskou stavbou bez čp společnosti Kenirox s.r.o.
Pozemek bude společnosti pouze pronajat z důvodu, že v územním plánu se v budoucnu počítá s jeho využitím
jako pozemku pro komunikace ve veřejném prostranství. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky



08 Obecné informace

Jednání komise bylo ukončeno v 19.30 hodin. Další jednání KMČ 23 se uskuteční v  plánovaném termínu v
úterý dne 11. října 2022 v 17:00 hodin v zasedací místnosti na ul. Kyselovská 74. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 9 / 2022

Datum schválení zápisu: 16. 09. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ivo Háger

Zapsal/a:
Ing. Otakar Štěpán Bačák

Ověřil/a:
Tomáš Beneš


