
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 23
Slavonín

Č. 10 / 2022 11. 10. 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, Bc.
Richard Schwarz, Mgr. Helena Macháčková DiS

Hosté: zástupce MPO

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 všichni členové komise a je tedy usnášení schopná,
program byl schválen všemi přítomnými členy komise. Ověřovatelkou byla určena B. Šimoníková.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

K zástupci MPO nebyly vzneseny nové pořadavky. Byla vyslovena pochvala za rychlou reakci na ztíženou
dopravní situaci, kdy při výstavbě na ul. Kyselovská 71 odstavené nákladní vozidlo bránilo i v průjezdu vozům
MHD, hlídka nahlášený stav ihned řešila. 

03 Vystoupení hostů

bez obsahu

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 - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

05.1 Tabulka požadavků

Komise během volebního období 2018-2022 řešila celkem 114 podnětů a požadavků. Do dalšího období
přechází 26 z nich. Celkový přehled je uveden v přiložené tabulce. 

05.2 Připravované akce pro občany

V neděli 23. října 2022 v 17:00 hodin pořádá KMČ další z divadelních ochotnických představení s názven
UPOKOJENKYNĚ v tělocvičně FK Slavonín. 
V sobotu 12. listopadu 2022 v 19:00 hodin pořádá KMČ letošní poslední divadelní ochotnické představení
SLAVÍCI Z MADRIDU opět v tělocvičně FK Slavonín. 
Ve čtvrtek 8. prosince 2022 od 17:30 v dvorním traktu Kyselovská 74 pořádá KMČ Setkání u punče s



představením živého betléma. 
Na všechny akce jsou srdečně zváni všichni občané městské části Slavonín a samozřejmě i dalších městkých
částí, zejména příznivci ochotnického divadla a veselých komedií. 

05.3 Čerpání prostředků z rozpočtu

Předseda komise rekapitoval, že všechny prostředky přidělené komisi pro rok 2022 v oblastech estetizace,
úprav komunikací a provozních nákladů, jsou již vyčerpány nebo zasmluvněny do konce roku. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Komise vzala na vědomí zdůvodnění RMO k odlišnému doporučení KMČ ve věci čj.:
SMOL/218095/2021/OMAJ/MR/LexProdej parc. č. 1114/2 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc a parc. č. 1220/3 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. Záměr žadatele:
předmětné pozemky se nachází při ulici Za Kostelem. Žadatelé žádali o prodej předmětných pozemků za
účelem užívání předzahrádky. Na předmětných pozemcích se nachází zděné oplocení, včetně branky. Žadatelé
jsou spoluvlastníci (každý id. podíl 1/2) navazujících pozemků parc. č. 954/12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba č. p. 567, rod.dům a pozemků parc. č. 954/6 ostatní plocha a parc. č. 954/8 ostatní plocha,
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc.Z důvodu, že pozemky jsou zařazeny do veřejných prostranství doporučila
RMO pouze jejich pacht a nikoli prodej. 

07 Nové požadavky

1 Požadavky na úpravu zeleně

Komise žádá o úpravu přerostlé zeleně u spojovacího chodníku mezi ul. Kyselovská k ul. Ke kostelu (u
plakátovací plochy bývalé prodejny UNRA).

Komise žádá o úpravu přerostlé zeleně na konci ul. Kyselovská k mostu nad železniční trati, která je částečně
na pozemku města p.č. 1323 a částečně na pozemku 1207/1 Správy železnic. Při příchodu k autobusové
zastávce Slavonín, Cihelna od ul. Božkovy zasahuje zeleň do profilu cesty a nutí tak chodce jdoucí po levé
straně vozovky jít v jízdním pruhu a nikoli po krajnici. 

08 Obecné informace

Člen komise, náměstek primátora informoval, že předpokládané ustanovení komisí v novém složení,
respektující výsledky podzimních komunálních voleb bude na jednání Rady města dne 14. 11. 2022, tzn. komise
zasednou v novém složení na prosincových plánovaných jednáních. Jednání komise bylo ukončeno v 18.30
hodin. Další jednání KMČ 23 se uskuteční v plánovaném termínu v úterý dne 8. listopadu 2022 v 17:00 hodin v
zasedací místnosti na ul. Kyselovská 74.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 10 / 2022

Datum schválení zápisu: 19. 10. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ivo Háger

Zapsal/a:
Ing. Otakar Štěpán Bačák

Ověřil/a:
Bohuslava Šimoníková


