Zápis č. 1/2014 ze dne 30. 1. 2014
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), Petr Domácí, Jiří Hudeček, Stanislav Juřica, Pavel Michalík,
Zdeňka Plachá, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek a Jana Třísková
Omluveni: Petr Ilgner, Jarmila Marková, Jaroslav Mihal a Otakar Svitavský,
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc
Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5 jednacího řádu je komise v počtu 9
přítomných členů usnášeníschopná.
Schválení programu
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.
( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )

1.
Kontrola usnesení
- Předseda uvedl, že zastupitelstvo počítá s kondičními stroji v lokalitě Parku Malého Prince
(částka 200 000,-Kč), ale pro rok 2014 byly kvůli výraznému ponížení prostředků na dětská hřiště
upřednostněny lokality Lošov a Sv. Kopeček.
- Dále uvedl, že město zařadí dětské hřiště na Kmochové ulici mezi Hudební školou Iši Krejčího do
plánu obnovy dětských hřišť v roce 2015.
- Odbor životního prostředí přislíbil umístění košů na psí exkrementy na Einsteinové ulici na jaře.
- Úklid listí v lokalitě Stiborova – Zelená byl TSMO proveden, ale bude opět pokračovat.
- Výtluky na ulici Růžová byly v měsíci listopadu/prosinec opraveny, pokud však byly zamýšleny
výtluky jiné, je možnost doopravit je v nejbližších měcících.
- Dopravní značení (“podchod“ na Foerstrové ulici) bude projednán na dopravní komisi 4.2.2014.
- Kontejnery na městem prodaném pozemku na ulici v Hlinkách zůstanou, protože bylo sjednáno
bezplatné věcné břemeno ve prospěch města.
2.

Rozhodnutí a zábory

KMČ se připojuje k žádosti občanů o harmonizaci jízdního řádu, pokud MHD nenaleznou
výrazné negativní dopady této úpravy.
( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )

3.
Různé
KMČ žádá odbor dopravy o informace:
- zda je možno omezit v hustě zabydlených lokalitách parkování vozidel nad 3,5 tuny nebo
přesahující rozměry parkovacího stání?
- zda je v plánu koncepce regulace parkování ve městě Olomouci v hustě zabydlených
lokalitách (parkování v zónách pouze pro obyvatele daných lokalit)?
KMČ si je vědoma složitosti dané problematiky a členové by byli rádi, kdyby byli přizváni k
projednávání dané problematiky.
KMČ i nadále důrazně trvá na umístění zrcadla na křižovatku Jílová a Jílová i z důvodu
každodenní husté dopravy (dovoz dětí do dvou MŠ a ZUŠ). Již nemálo občanů se na KMČ
obrátilo s tímto podnětem a hrozí peticí.
( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )

KMČ projednala podnět občanů z ulice Frágnerova (dům 12, 14), kteří upozornili na
shlukování kuřáků v prostorách dětských herních prvků (houpačky, prolézačky).
KMČ žádá odbor koncepce a rozvoje o informaci, zda jde o normované dětské hřiště.
KMČ pověřuje předsedu, aby se primárně pokusil o smírné řešení vzniklé situace.
( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
KMČ projednala návrh na projekt KMČ s názvem “Den Tabulového Vrchu“, který by
obnášel zapojení čtyř místních základních škol v rámci fotbalového turnaje, dětského dne
zapojující místní skauty a rybáře a tvorbu publikace “Tabulový Vrch v proměnách času“.
Členové KMČ promyslí do příště případné rozšíření projektu na další skupiny, abychom vyšli
vstříc co největšímu spektru obyvatel.
KMČ projednala a s optimismem přivítala projekt kterým bude opravena silnice i chodníky
ve vnitrobloku ulice Svornosti včetně navýšení parkovacích stání. (viz příloha č.1)
KMČ projednala a navrhla v souladu s předchozími doporučeními komise a po předběžném
projednání následující komunikace k opravě z peněz komise (viz příloha č.2):
Dokončení druhé poloviny chodníku od domu Kmochova 36 směrem k Foerstrové ulici,
chodník před domem Kmochova 30/32,
chodník před domem Kmochova 10.
Odbor dopravy přislíbil též při této příležitosti opravit chodník před domem Kmochova 30/32
a chodník před domem Kmochova 8.
Další jednání KMČ se uskuteční dne 27. února 2014 od 18 hod. na ulici Karafiátová.

V Olomouci dne 30. 1. 2014

Josef Kaštil,
předseda KMČ 11

