
Zápis č. 4/2015 ze dne 30. 4. 2015 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 
 

Přítomni: Josef Kaštil, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Jaroslav Pour, 

Jaroslav Mihál, Otakar Svitavský a Jana Třísková 

Omluveni: Jiří Stranyánek 

Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, za občany pánové Škrabal a Čásek  

Předseda přivítal hosty z řad obyvatel městské části Tabulový Vrch a členy komise a vyjádřil 

poděkování Stanislavu Juřicovi za jeho přínosné působení v komisi, neboť z rodinných důvodů 

ukončil činnost v komisi. Bylo konstatováno, že komise je v počtu 9 přítomných členů 

usnášeníschopná. 

Jednání bylo zahájeno v 17 hodin. Tento čas bude platit i pro další schůze komise.  

Program schůze: kontrola usnesení z minulé schůze, podněty hostů přítomných na schůzi a dalších 

občanů, vyjádření k materiálům došlých z MmOl, bod různé a opravy komunikací. 

 

Schválení programu 

KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.  

( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 

 

1. Kontrola usnesení 

Žádost o úklid zákoutí veřejné komunikace na ulici Růžová byl předán, bude vyřešeno v nejbližší 

možné době. Instalace koše na psí exkrementy na křižovatce ulic Einsteinova a Karafiátova se v tuto 

chvíli nejeví jako nezbytná, ale bude zařazena do seznamu prací po instalaci potřebných košů v jiných 

částech města. Ořez keřů za domy v ulici Karafiátova není možný v plně požadovaném rozsahu, 

komise po prověření na místě zpracuje nový požadavek (viz Podněty občanů). Požadavek na šetrnější 

přístup k zatravněným plochám při ořezu větví byl předán i s požadavkem o nápravu poničených 

trávníků na TSMO. 

 

2. Podněty občanů 

KMČ na základě oprávněných stížností obyvatel na ulici Hněvotínská žádá o řešení složité situace 

s parkováním v blízkosti FN Olomouc a Teoretických ústavů. Před domy parkují auta zaměstnanců 

a návštěvníků nemocnice v denních i nočních hodinách a znemožňují tak  parkování aut rezidentů. 

Tato situace se projevuje i na dalších ulicích v okolí FN Olomouc (Junácká, V hlinkách, Dobnerova) 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

KMČ vyzývá vedení města ke společnému jednání s vedením FN Olomouc a Univerzitou 

Palackého při řešení problematiky parkovacích míst ve výše zmíněné problematice.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

KMČ žádá o opravu veřejného osvětlení na ulici Karafiátova před domy č. 14, 16, 18 a 20 a dále na 

ulici Růžová vedle domu č. 72. V minulých letech bylo instalováno v okolí domů nové osvětlení, ale u 

silnice zůstaly staré sloupy veřejného osvětlení, většinou nesvítící vůbec nebo velmi slabě. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

KMČ žádá o vyčištění požárních nádrží mezi ulicemi Karafiátova (konec) a Jílová a nádrže na ulici 

V hlinkách. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

KMČ žádá o odborné posouzení vitality stromů vedle domu Karafiátova 2 z bezpečnostního 

hlediska. Jedná se o nakloněný strom s vyvrácenými kořeny. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 



KMČ na základě podnětu občanů žádá o nápravu či úpravu z estetického a bezpečnostního hlediska 

nevyhovujícího stavu místa okolo odpadních nádob na směsný odpad u domu číslo 12 na Stiborově 

ulici. Dále na tomto místě chybí vypodložení prostoru pod nádobami na tříděný odpad, což 

znesnadňuje práci při odvozu odpadu. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

KMČ na základě podnětu občanů žádá o úpravu zeleně před vchodem do domu č. 12 na Stiborově 

ulici. Stromy tis a bříza nebyly ošetřeny již řadu let. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

KMČ žádá o úpravu zeleně a ořez keřů za domy Karafiátova 10 - 20 tak, aby byl v co největší míře 

uvolněn průchod po chodníku a současně bylo zachováno vyhovující estetické hledisko. Dále KMČ 

žádá o prořezání a pročištění skupiny keřů za domem Karafiátova 20. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

3. Různé 

KMČ nemá námitek proti odkoupení části pozemku pod okapovým chodníkem u budovy č.p. 883, 

884 Stiborova 1, 3 (spisová značka S-SMOL/030054/2015/OMAJ/Skr). Poznámka: KMČ by chtěla 

být zpětně informována, zda se odkoupení uskuteční. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

KMČ znovu připomíná, že 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) členovi dopravní komise Pavlu Hofírkovi (pavel.hofirek@upol.cz).   

 

4. Opravy komunikací 

Po orientačním vyčíslení nákladů na požadované opravy chodníků a vzhledem ke schváleným 

finančním možnostem, KMČ navrhuje realizovat následující opravy: 

Kmochova 30 a 32 (cca 80m
2
) – cca 144 000,-Kč – přední strana, 

Kmochova 20 a 24 (cca 128 m
2
) – cca 196 000,-Kč – přední strana, 

 v důsledku čehož padl příslib oddělení dopravy, že na vlastní náklady realizuje opravu před budovou 

Kmochova 26 a 28. Dále bude díky tomuto realizována oprava chodníku od budovy Kmochova 1 ve 

směru k ulici Stupkova (cca 105 m
2
) – cca 84 000,-Kč - z prostředků odboru vnějších vztahů a 

informací (další prostředky KMČ). 

 

Protože KMČ obdržela dopis, týkající se obtížné problematiky výběru a schvalování možných 

oprav chodníků v městské části Tabulový Vrch, v němž jsou zpochybňovány postupy při výběru 

lokalit, komise sděluje, že její členové nejsou oborníky na opravy chodníků, takže její požadavky 

projednávají při místním šetření zástupci Technických služeb města Olomouce, kteří připravují 

předběžný odhad nákladů a také odborníci z odboru dopravy magistrátu města Olomouce. KMČ musí 

skloubit finanční možnosti, navrhované lokality, míru jejich užívání a doporučení odborníků. Protože 

není nikdy možno uspokojit všechny požadavky a kritéria pro ještě vyhovující a již zcela životu 

nebezpečné chodníky se mohou různit i u odborníků, je předseda KMČ vždy ochoten postup KMČ 

vysvětlovat. Nejlepší cestou je účast na schůzích komise, kde jsou občané se svými připomínkami 

vždy vítáni. Navíc z původních 300 000,-Kč, které má komise na opravu komunikací svým 

„taktickým“ rozhodnutím zajistila opravu chodníků za více jak 600 000,-Kč. 

 

Další jednání se uskuteční 28. května od 17 hod. v zasedací místnosti na Karafiátové ulici č. 6. 

V Olomouci dne 30. 4. 2015 

 

Jiří Hudeček,                                        Pavel Hofírek, Josef Kaštil, 

tajemník komise                                   ověřovatel zápisu předseda komise 

mailto:pavel.hofirek@upol.cz

