
Zápis č. 5/2014 ze dne 29. 5. 2014 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 
 

Přítomni: Josef Kaštil (předseda), Petr Domácí, Jiří Hudeček, Stanislav Juřica, Jarmila 
Marková, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský a Jana Třísková 
Omluveni:  Petr Ilgner, Jaroslav Mihál a Jaroslav Pour 
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc a František Mrtka  
 
Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5 jednacího řádu je komise v počtu 
10 přítomných členů usnášeníschopná.  

Schválení programu 
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.  
( 10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 
 

1. Kontrola usnesení 
Magistrátu byly předány fotografie uschlých stromů a byl přislíben jejich ořez, členové KMČ 
nafotí a pošlou předsedovi další uschlé stromy v okolí. Předseda zjistí a rozešle členům KMČ 
informaci o stádiu schvalování umístění dopravního značení „Zákaz zastavení“ na křižovatce 
Okružní – Hněvotínská.   
 
KMČ žádá na dalším jednání KMČ, které se uskuteční 3. července, přítomnost zaměstnance 
MMOl, který má na starosti koncepci zeleně v Olomouci (na Tabulovém Vrchu). Taktéž žádá 
o přítomnost někoho, kdo měl na starosti tvorbu vyhlášky zakazující podomní prodej zboží a 
služeb. 
( 10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 
 

2. Rozhodnutí a zábory MMOl 
KMČ souhlasí s prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
č.j.:SMOL/084534/2014/OMAJ/MRPD/Cih, tedy pozemků parc.č. 361/3, 968 a 1012 v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc o celkové výměře 148m2. 
( 9 pro / 1 proti / 0 se zdrželo ) 
 

3. Různé a podněty občanů 
KMČ žádá o informaci, jak je to s možností parkování u obchodního domu Billa v ulici Na 
Vozovce.  

Občané požadují cyklostezku mezi mateřskými školkami a ulicí Jílová. 

Ze strany KMČ zaznělo, že je vypracován projekt na rekonstrukci ulice Jílová, který však s 
cyklostezkou nepočítá. KMČ žádá informace, jaká je koncepce projektu cyklostezek na 
Tabulovém Vrchu. 

KMČ souhlasí s předlážděním chodníku kolem domu Karafiátova 1, které jsou ve vlastnictví 
města. 

Pro: 10  Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 



KMČ vyslechla stížnost na špatné dočišťování zbytků trávy po strojním sečení (okolo 
chodníků, keřů, sloupů...) 

KMČ obdržela podnět na realizaci nasvícení přechodu pro chodce v místě stávajícího 
přechodu pro chodce pod křižovatkou ulic Hněvotínská – Rošického. Odůvodnění: ulice 
Hněvotínská je poměrně dost široká a nic na tom nemění ani její zúžení oboustrannou trasou 
vyznačené cyklistické stezky. Do příště se členové KMČ seznámí s danou lokalitou a 
rozhodnout, zda doporučí přechod více osvětlit. 

KMČ obdržela stížnost na nedostatečné dodržování vlastnických povinností (udržování 
pozemku ve stavu, aby se neposekané plevelové rostliny nerozšiřovaly na další okolní 
pozemky. Jde o pozemek u kravína. Jelikož nejde již o městskou část Tabulový Vrch, ale 
Neředín, bude tento podnět předán předsedovi KMČ Neředín.  

 

KMČ žádá o prověření uschlých stromů a ořezy větví, stromů a keřů.  

( 13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 

 

 

Další jednání KMČ se uskuteční dne 3. července 2014 od 18 hod. na ulici Karafiátová.  

 

V Olomouci dne 29. 5. 2014 Josef Kaštil, 
předseda KMČ 11 


