Zápis č. 5/2015 ze dne 28. 5. 2015
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil, Jiří Hudeček, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Jaroslav Pour, Jiří
Stranyánek, Otakar Svitavský a Jana Třísková
Omluveni: Pavel Hofírek, Jaroslav Mihál,
Hosté: Městské policie Olomouc, za občany paní Dvořáková, pánové Pátek a Navrátil.
Předseda přivítal hosty z řad obyvatel městské části Tabulový Vrch, členy komise a zástupce
Městské policie. Bylo konstatováno, že komise je v počtu 8 přítomných členů
usnášeníschopná.
Návrh programu schůze: hosté a jejich podněty, požadavky na Městskou policii, kontrola
usnesení z minulé schůze, vyjádření k materiálům došlých z MmOl a různé.
Schválení programu
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání a s ověřovatelem zápisu Jaroslavem Pourem.
( 8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )

1. Podněty občanů
KMČ žádá, po posouzení oprávněného požadavku obyvatel domů č. 5 a 7 na ulici Junácká, o
umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (č. B1) s dodatkovou tabulkou,
umožňující pouze vjezd obyvatelům uvedených domů (dopravní obsluze). Značku
požadujeme umístit na vjezdu na parkoviště za uvedenými domy. Problémy s parkováním
v okolí FN Olomouc zasahují i do uvedeného parkoviště a parkující auta znemožňují vjezd
rezidentům ke vchodům do jejich domů. Tyto domy nemají jiný silniční přístup než právě
z tohoto parkoviště.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ pověřuje předsedu, aby zjistil vlastnictví chodníků a schodů k domu Hněvotínská 48
z důvodu požadavku na jejich údržbu a opravy. V případě zjištění, že chodníky a schody na
Hněvotínské ulici 48 jsou ve vlastnictví města, žádá KMČ o opravu schodů, vedoucích
z domu na zvýšený chodník. KMČ byla informována, že SVJ domu Hněvotínská 48
(zastupováno pány Březinou a Kvízdalským) již před dvěma roky požadovalo opravu schodů
i chodníku před jejich domem! Před měsícem došlo na schodech k pádu a úrazu jedné
obyvatelky domu, proto důrazně žádáme o urychlené provedení nezbytných oprav.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ souhlasí s vysazením zeleně (vhodných stromů) na pravé straně ulice Junácká (ve
směru od FN Olomouc) od křižovatky s Hněvotínskou ulicí po ulici Skřivánčí. Požadavek
vzešel od zde bydlících občanů s poukazem na to, že zeleň by poněkud zmírnila dopady
provozu na obyvatele těchto domů. Zeleň je zde vysázena jen na druhé straně ulice.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ žádá o úpravu profilu cyklistické stezky na ulici Foerstrova před domy číslo 47 a 49.
Zeleň v těchto místech již téměř neumožňuje míjení dvou cyklistů a hrozí nebezpečí kolizí.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

2. Kontrola usnesení z minulého jednání
K nejobsáhlejšímu bodu, týkajícího se stále vzrůstajících potíží s parkováním vozidel v okolí
FN Olomouc, budou podniknuty další kroky ve snaze vyvolat opětovnou diskuzi mezi
zástupci města, nemocnice a univerzity. V době konání dnešního jednání má KMČ přislíbeno
svolání místního šetření ohledně dopravního značení zákazu stání („žluté čáry“) v průběhu
následujících týdnů. Veřejné osvětlení na ulici Karafiátova bude opraveno; vyčištění dvou
požárních nádrží bude provedeno v nejbližší možné době stejně, jako posouzení vitality
stromů vedle domu na ulici Karafiátova 2 a úprava zeleně u domu Stiborova 12; ořez a
úprava zeleně za domy Karafiátova 10 – 20 byl proveden. Žádost občanů domu Stiborova 12
o úpravy místa kolem nádob na směsný odpad nebyla magistrátem shledána opodstatněnou,
neboť tyto prostory jsou majetkem SVJ, které by si opravu mělo hradit z vlastních prostředků.
3. Vyjádření k materiálům došlých z MmOl
KMČ projednala požadavek na prodej nemovité věci ve vlastnictví statutárního města
Olomouce – pozemek parc. č. 238/6 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.
Komise posuzovala požadavek přímo na uvedené parcele a nemá proti vlastnímu prodeji
námitek. Současně vyslovuje požadavek, aby byla zachována možnost průchodu přes
prodávaný pozemek (věcné břemeno). Odůvodnění: K uvedenému místu směřují z obou
stran chodníky pro pěší a při případném zamezení průchodu by bylo nutno obcházet pozemek
po silnici. Poznámka: KMČ by chtěla být opět informována, zda se odkoupení uskuteční.
(6 pro / 2 proti / 0 se zdrželo)

Další jednání se uskuteční 25. června od 17 hod. jako obvykle v zasedací místnosti na
Karafiátové ulici č. 6.

V Olomouci dne 28. 5. 2015

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Jaroslav Pour,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

