Zápis č. 6/2015 ze dne 25. 6. 2015	
  
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
	
  

Přítomni: Josef Kaštil, Jiří Hudeček, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek a
Jana Třísková
Omluveni: Pavel Hofírek, Jaroslav Mihál a Otakar Svitavský
Hosté: zástupce městské policie Olomouc, za občany pan Jan Pátek
Předseda přivítal hosta z řad obyvatel městské části Tabulový Vrch, členy komise a zástupce Městské
policie. Bylo konstatováno, že komise je v počtu 7 přítomných členů usnášeníschopná.

Návrh programu schůze: hosté, podněty občanů, 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 určuje ověřovatelem zápisu Jiřího Stranyánka.
( 7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )

1. Podněty občanů
Požadavek 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 a dopravní obsluze byl předán na odbor dopravy MmOl.
KMČ obdržel následující stanovisko:
Osazení dopravního značení Zákaz vjezdu s dodatkovou cedulkou mimo dopravní obsluhy
Junácká/V Hlinkách, z důvodu omezení vjezdu návštěvníkům a pracovníkům FNOL
- s ohledem na zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 19 Obecné užívání
komunikací, kdy každý smí užívat pozemní komunikaci bezplatně obvyklým způsobem
a k účelům, ke kterým jsou určeny, odbor dopravy neprovádí osazování takovýchto
zákazových značek, nevyžaduje-li to stavební či technický stav komunikace. Uvedené
komunikace jsou veřejně přístupnými pro všechny obyvatele. Z praxe dodatkové tabulky typu
„mimo dopravní obsluhy“ nebo “pouze pro majitele/nájemce bytu“ komplikují situaci
obyvatelům žijícím v lokalitě, kteří nejsou majiteli či nájemníky, návštěvám blízkých a také
orgánům policie při jejich kontrole.
KMČ jednal opětovně se zástupcem obyvatel předmětných domů v Junácké ulici a
nadále podporuje požadavek na umístění požadované zákazové značky. KMČ dodává, že
stejným způsobem byla vyřešena obdobná situace na ulici V Hlinkách pro domy 13 až 19.
Obyvatelé uvedených domů nepovažují výše uvedené komplikace za opodstatněné – návštěvy
zaparkují na jiných místech a majitelé bytů jsou určitě schopni poznat vozidla svá a zajistit
přivoláním městské policie zjednání nápravy při parkování vozidel lidí zde nebydlících.
KMČ žádá o další posouzení tohoto požadavku.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ žádá o úpravu profilu chodníku pro pěší v oblasti od křižovatky ulic Dobnerova –
Na Vozovce směrem k obchodu BILLA. Přerostlé stromy zde již velkou měrou zasahují do
tohoto chodníku a zužují jeho profil.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ žádá také o ošetření porostu, zejména křovin, na ulici Foerstrova před prodejnou
ALBERT. Neudržovaný porost se stává zdrojem nečistot a často útočištěm bezdomovců.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

KMČ obdržel požadavek na další opravy chodníků. Jedná se o požadavek na opravu,
případně celkovou rekonstrukci, dlouhodobě neopravovaných chodníků kolem domů 3, 5, 7 a
9 na ulici Kmochova, dále o požadavek na vydláždění zkratky mezi domy čísla 1 a 3 na téže
ulici. Proces výběru chodníků k opravě byl popsán v zápise č. 4 z letošní dubnové schůze
KMČ. Letošní finanční prostředky jsou již vyčerpány a vybrané akce budou uskutečněny.
Situace bude stejná i v příštím roce, kdy budou po zvážení přidělených finanční prostředků
KMČ a posouzení nutnosti oprav při místním šetření pracovníky Technických služeb a
odborníky z odboru dopravy MmOl, vybrány chodníky k opravě. KMČ souhlasí se
zařazením výše uvedených oprav do seznamu naléhavých požadavků k opravě pro příští
rok.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

2. Kontrola usnesení z minulého jednání
Dne 16.6.2015 proběhlo místní šetření na křižovatkách Kmochova – Jílová kvůli požadavku
KMČ na zajištění vodorovného dopravního značení V12c (žlutá čára – zákaz zastavení).
Pracovníky MmOl, odbor dopravy a PČR DI, nebylo toto značení doporučeno. Odůvodnění:
Platí zde pravidla silničního provozu (zákaz stání ve vzdálenosti kratší než 5 m před
přechodem a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní). Kontrolním
orgánem ve věci dodržování těchto ustanovení je policie, která tak činí dle svých kompetencí a
možností. K dalším bodům minulého usnesení: Chodníky a schody Hněvotínská 48 patří
městu, byla přislíbena oprava. Ořez větví na cyklostezce Foerstrova 47 a 49 bude proveden
v co nejkratší době. Další požadované úpravy zeleně budou provedeny v zimním období
2015/16. O případném pokácení akátu z boku domu Karafiátova 2 se jedná. Vyčištění dvou
požárních nádrží je ve fázi zjišťování majitelů těchto objektů.
3. Různé – důležité upozornění
KMČ byla informována, že po několika letech jednání a příprav bude v letošních
prázdninových měsících provedena kompletní rekonstrukce ulice Jílová – slepá část od
křižovatky „Jílová-Jílová“ po parkoviště u školky.
Termín zahájení stavebních prací je 1. 7. 2015 a délka výstavby bude 8 týdnů.
Po zvážení všech možností a dále posouzení nebezpečí úrazu nebo dopravní nehody v době
konání rekonstrukce, bylo dohodnuto (MmOl, KMČ a prováděcí firma), že po dobu výstavby
bude na komunikaci úplná uzavírka s dodatkovou cedulí E13 s textem „mimo
zásobování MŠ, vozidel TSMO a IZS“.
Protože z výše uvedených důvodů nebude možno po dobu rekonstrukce do této části ulice
Jílová zajíždět a tedy tam také parkovat, doporučuje se po tuto dobu využívat mimo jiné
ul. Okružní. S městskou policií je dohodnut zvýšený dohled na zaparkovaná vozidla z důvodu
zamezení možnosti jejich poškození a krádeží.
KMČ chápe, že uvedená opatření způsobí občanům potíže kvůli nemožnosti parkování,
zajíždění vozidly ke školce a podobně, ale dvouměsíční omezení v době prázdnin se jeví
jednak jako skutečně minimální doba pro tuto rekonstrukci a dále i jako nejvhodnější termín.
Z MmOl je přislíben dozor, zaměřený zejména na dodržení termínu dokončení celé akce.
Další jednání se uskuteční 27. srpna od 17 hod. jako obvykle v zasedací místnosti na
Karafiátové ulici č. 6.
V Olomouci dne 25. 6. 2015
Jiří Hudeček,
tajemník komise

Jiří Stranyánek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

