Zápis č. 7/11 ze dne 25.8.2011
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), David Čapek (tajemník), Petr Domácí, Stanislav Juřica,
Pavel Michalík, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský, Jaroslav Mihál, Jaroslav Pour
Omluveni: Petr Ilgner, Petr Pachta, Zdeňka Plachá, Irena Šnajdrová
Hosté: Monika Vaculíková (MmOl), Karin Dienstbierová (zpracovatelka projektu), zástupci
Městské policie Olomouc, Filip Ţáček (zastupitel), Petr Skřivánek (Olomoucký Večerník),
Jaroslav Mléčka, Marie Hanáková
Jednání:
1. Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, ţe dle bodu 5. jednacího řádu KMČ je komise
v počtu 8 přítomných členů usnášeníschopná.
2. V rámci kontroly usnesení z posledního jednání KMČ předseda nejprve informoval
přítomné o dokončení většiny poţadovaných oprav komunikací. Následně byl projednán
podnět pana Ladislava Špačka. Z diskuze k tomuto podnětu vyplynulo, ţe vozidla v těchto
místech jezdí nebezpečně rychle, ţe je nebezpečné najíţdění z vedlejší ulice na hlavní.
Problémem je, ţe komunikace je příliš úzká. Padl návrh na umístění jednoho ze
zamýšlených retardérů.
V rámci větší bezpečnosti dopravního provozu KMČ souhlasí s podnětem pana Špačka a
ţádá o instalaci retardéru na ulici Jílová dle odborného posouzení. (8 pro / 0 proti / 0 se
zdrželo)
3. KMČ navrhuje řešit problematickou situaci na křiţovatce Jílová (u budov Jílová 31 a
protější Jílová 21) v souvislosti s parkováním v křiţovatce. (8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
4. KMČ byla informována o kultivaci zeleně, sjednocení charakteru veřejných ploch a
dotvoření nástupního prostoru parku Malého prince (ulice Jílová). Paní zpracovatelka
představila koncepci úprav. Jedná se především o probírky jehličnatých porostů,
zachování pohledové osy aţ na historickou část Olomouce a úpravu břízového stromořadí.
Záměrem není zredukovat veškeré porosty, ale provést jistou probírku a obnovu zeleně.
Břízy budou nahrazeny především lípami a javory. Současně bude řešen problém vstupu
do parku Malého prince včetně laviček. Proběhla diskuze o konkrétních drobnostech
v koncepci. Zároveň bylo konstatováno, ţe místo některých oblastí se zelení by se měly
vybudovat spíše parkovací místa.
KMČ souhlasí s navrhovanou kultivací zeleně, sjednocením charakteru veřejných ploch a
dotvořením nástupního prostoru parku Malého prince (ulice jílová) s poţadavkem na
respektování více parkovacích míst. (8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

5. Rozhodnutí a zábory
KMČ bere na vědomí následující rozhodnutí stavebního odboru a odboru ţivotního prostředí
Magistrátu města Olomouce:
SMOl-ŢP-55-4639-2011-Jar,
SMOl-ŢP-55-5067-2011-Jar,
SMOl-OPK-79-2641-2011-Št,
SMOl-OPK-79-2731-2011-Št,
SMOl-OPK-79-5893-2011-Jar,
SMOl-OPK-79-2825-2011-Št,
SMOl-ŢP-55-5065-2011-Jar,

SMOl-ŢP-55-5066-2011-Jar, SMOl-ŢP-55-5077-2011-Jar,
SMOl-OPK-79-2270-2011-Št, SMOl-OPK-79-2691-2011-Št,
SMOl-ŢP-55-5747-2011-Jar, SMOl-OPK-79-2505-2011-Št,
SMOl-OPK-79-2782-2011-Urb, SMOl-OPK-79-5825-2011-Jar,
SMOl-OPK-79-2880-2011-Št, SMOl-OPK-79-2780-2011-Št,
SMOl-OPK-79-2784-2011-Št, SMOl-ŢP-55-6529-2011-Jar,
SMOl-OPK-79-2482-2011-Št.

6. Čj.: SMOl-Maj-22-2229-2011-Sk – Ţádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku
SmOl za účelem umístění a provozování informačního navigačního značení. V rámci
diskuze převládl většinový názor, který upřednostňuje zpřehlednění dopravního značení
omezením nárůstu dalších a dalších informačních navigačních značení – reklamní
upoutávky soukromníků.
KMČ nesouhlasí s pronájmem majetku SmOl. (4 pro / 3 proti / 1 se zdrželo)
7. Čj.: SMOl-Maj-22-2785-2011-Výs – Ţádost o sdělení stanoviska k výkupu nemovitosti
do majetku SmOl.
KMČ souhlasí s výkupem nemovitosti do majetku SmOl. (8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
8. Čj.: SMOl-Maj-22-3822-2011-Pr – Ţádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku
SmOl za účelem rozšíření stávajících parkovacích ploch.
KMČ souhlasí s pronájmem majetku SmOl. (8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
V rámci diskuze k tomuto bodu bylo navrţeno řešit špatnou situaci ohledně zmíněné
skládky v blízkosti Auto Hégr na Hněvotínské 54A v prodlouţení ulice Rošického.
9. Paní Marie Hanáková předala KMČ svoji ţádost a informovala o splavu hlíny a tímto
často znečištěném stavu chodníku na Jílové 39 a to zejména vţdy po vydatných deštích.
10. KMČ opět žádá o likvidaci nefunkční bývalé poţární nádrţe na území budovy V
Hlinkách 19 z důvodu nebezpečného stávajícího stavu. Ţádáme o místní šetření
příslušných odborů. (8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Způsob řešení viz návrh pana Mléčky přiloţen v příloze.
11. KMČ ţádá Stavební úřad a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje o posouzení
potřebnosti, funkčnosti a bezpečnosti původních poţárních nádrţích na území městské
části 11 a případné návrhy další vyuţitelnosti. (8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
12. Na návrh MUDr. Otakara Svitavského projednávala KMČ s Městskou policií Olomouc
problematickou situaci vzniklou zvýšeným výskytem bezdomovců v lokalitě ulice
Stupkovy (Stupkova 10) a obchodního domu Billa.

13. KMČ ţádá o úpravu zeleně mezi ulicemi Růţová a Karafiátova. (8 pro / 0 proti / 0 se
zdrželo)
14. KMČ znovu žádá a urguje opravu frekventovaného chodníků za panelovým domem
Jílová 21-29. (8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
15. KMČ projednala oprávněnou stíţnost pana Vladimíra Buka týkající se poškození
travnatých ploch při rekonstrukci komunikací a ztotoţnila se s ní a podporuje jeho
stanovisko. (8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
16. KMČ obdrţela od zástupce domu Stiborova 18 a 16 Darko Nováka ţádost o rozhodnutí ve
věci provozu pivnicového zařízení v garáţích na Okruţní ulici (G1). Po diskuzi
vyplynulo, ţe i po 22té hodině opilci opouštějící zmíněný podnik způsobují nadměrný
hluk. Jiţ několikrát tyto problémy musela řešit Policie ČR. KMČ vyjádřila vůli se dále
zabývat touto nepříjemnou situací. Materiály spojené s touto problematikou předala
přítomnému členovi zastupitelstva města Olomouce a po získání vícero informací vydá
své stanovisko na nejbliţším dalším jednání KMČ.
17. Předseda poděkoval všem přítomným za účast a připomněl, ţe další jednání KMČ 11
Olomouc – Tabulový Vrch se uskuteční dne 29. září 2011 od 18hod. v zasedací místnosti
na ulici Karafiátová 6 s tím, ţe jednání je dle statutu KMČ veřejné.

V Olomouci dne 25.8.2011

Josef Kaštil,
předseda KMČ 11

