Zápis č. 3/2015 ze dne 26.3. 2015
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Stanislav Juřica, Pavel Michalík, Zdeňka
Plachá, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský a Jana Třísková
Omluveni: Jaroslav Mihál
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc
Předseda přivítal nového člena KMČ, Pavla Hofírka a další členy KMČ, kteří již
v předchozím volebním období v KMČ působili. Sdělil, že dle bodu 5 jednacího řádu je
komise v počtu 10 přítomných členů usnášeníschopná.
KMČ se dohodla, že:
- na příštím jednání uskuteční společné foto, které bude následně umístěno na vývěskách,
- pro efektivnější práci komise se budou jednání zahajovat již od 17 hodin.
Městská policie Olomouc byla informována o obtížné dopravní situaci křižovatky
Hněvotínská – Junácká. Členové KMČ si do příštího jednání promyslí, které křižovatky jsou
vhodné pro žádost na umístění “žlutých čar“.
KMČ zvolila tajemníkem komise Jiřího Hudečka a ověřovatelem zápisu Pavla Hofírka.
( 9 pro / 0 proti / 1 se zdržel )
Schválení programu
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.
( 10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
1. Kontrola usnesení
Magistrát přislíbil místní šetření na křižovatkách Jílová-Okružní a Jílová-Kmochova kvůli
vyznačení žlutých čar za účelem zvýšení bezpečnosti a přehlednosti situace. Dále by měla být
vyznačena žlutá čára před domem V Hlinkách kvůli snadnější dostupnosti složek IZS.
Technické služby uvedly, že nevyužívají písku, ale hrubější posypové drtě kvůli tomu, že
písek ztvrdne a nejde s ním následně sypat.
2. Podněty občanů
KMČ žádá o úklid zákoutí veřejné komunikace Růžová (naproti domu č.37).
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ žádá o umístění koše na psí exkrementy ke křižovatce ulic Einsteinova a Karafiátova.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ opětovně žádá o ořez keřů za domy Karafiátova 10 a 12 a 14 až 20 a to až ke korytu a
nikoliv pouze k okraji chodníku z důvodu zúženého prostoru pro pohyb lidí.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ žádá o šetrnější přístup realizátorů ořezů stromů (poškozování trávníku – vyjeté stopy
v trávnících) a žádá dát trávníky do původního stavu.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

3. Různé
Členové KMČ, ale i občané mohou nejpozději do konce června navrhovat úpravu jízdních
řádů a trasování autobusových linek působících v naší městské části (čísla 10, 16, 19, 27,
28… včetně nočních spojů) a to emailem předsedovi KMČ Josefu Kaštilovi nebo členovi
dopravní komise Pavlu Hofírkovi (pavel.hofirek@upol.cz).
KMČ byla informována o vraku vozidla bez SPZ umístěného v ulici Jílová v blízkosti
křižovatky Jílová – Okružní (jde ale pravděpodobně o soukromý pozemek).
KMČ diskutovala problematiku oprav nejzávažněji poškozených chodníků a mezi priority
určila tyto chodníky:
Kmochova 30 a 32 – před (priorita) i za domem,
Nedodělaná druhá část chodníku Jílová 21 až 29,
konec komunikace ulic Karafiátové a Jílové (podél požární nádrže),
Kmochova 1 – před domem,
U rybníčku – šikmý chodník od zastávky k posilovně
Do plánu investic za KMČ návrhy na Foersterovu ulici (mezi křižovatkami Hněvotínská a Na
Vozovce), dále Hněvotínskou od křižovatky Junácká, dále ulici Junácká podél Telecomu.

Další jednání KMČ se uskuteční dne 30. dubna 2015 od 17 hod. v zasedací místnosti na
Karafiátové ulici č. 6.

V Olomouci dne 26.3. 2015

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

