Zápis č. 7/2015 ze dne 27. 8. 2015	
  
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
	
  

Přítomni: Josef Kaštil, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Pavel Michalík, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek,
Otakar Svitavský a Jana Třísková
Omluveni: Jaroslav Mihál a Zdeňka Plachá
Hosté: zástupce městské policie Olomouc
Předseda přivítal po prázdninovém a dovolenkovém období členy komise a zástupce Městské policie.
Bylo konstatováno, že komise je v počtu 8 přítomných členů usnášeníschopná.

Návrh programu schůze: požadavky na Městskou policii, kontrola usnesení z minulé schůze,
podněty občanů a různé, vyjádření k materiálům z MmOl.
Schválení programu
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.
( 8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )

1. Požadavky na Městskou policii
Členové KMČ a zástupce Městské policie (dále MP) byli seznámeni s dopisem obyvatel
ulic Einsteinova a Růžová, který se týkal situace v okolí trafostanice na pozemku p.č. 470
v k.ú. Neředín.
V části dopisu, týkající se tohoto problému ve vztahu k MP, bylo ověřeno, že hlídky MP
z podnětu KMČ nepravidelně několikrát týdně navštěvují toto inkriminované místo (již
několikrát řešeno na KMČ). MP je seznámena se situací a řeší ji. Doposud však při žádném
jejich průzkumu místa bohužel nedošlo k zjištění uvedeného problému. Přesto MP na jednání
KMČ souhlasila s pokračováním zvýšeného dohledu v této lokalitě. KMČ s ohledem na výše
uvedené žádá také občany uvedených ulic, aby kdykoliv v případě zjištění problémů kolem
trafostanice volali MP na čísle 156 a její příslušníci vyřeší na místě situaci, pokud se bude
jednat o přestupky, které se neslučují s městskými vyhláškami či jinými normami. KMČ také
vyzývá místně příslušné obyvatele, aby se, pochopitelně v rámci svých možností (!), sami
snažili usměrňovat mládež při jejím nevhodném chování. Nicméně hlavně doporučujeme
obracet se okamžitě na MP! Odstranění konstrukce, na které sedává mládež, nelze po
vlastníku žádat, protože jde o nutnou součást trafostanice sloužící k výměně baterie, která by
tak byla jen velmi těžko vyměnitelná.
KMČ byla informována o stížnosti občanů na zvýšený provoz nákladních aut na ulici
Okružní. Bylo zjištěno, že se patrně jednalo o mimořádnou situaci, způsobenou stavebními
pracemi na některých dopravních uzlech v Olomouci a nutnosti využívat jiné, běžně nákladní
dopravou nepoužívané, ulice. Dle vyjádření odboru dopravy vznikla situace v důsledku 8
týdenní rekonstrukce slepé ulice Jílová a na vozidla stavby, která byla tou dobou dopravní
obsluhou se nevztahovaly předpisy dopravního omezení čímž nedocházelo k porušování
dopravního značení. Přesto KMČ i odbor dopravy žádá občany, aby případné pokračování
problému i po ukončení stavby (28.8.2015) hlásili.
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
Požadavek obyvatel domů č. 5 a 7 na ulici Junácká je dále řešen s dopravním odborem
MmOl. KMČ si je vědoma, že tato situace vyžaduje nutně dořešení. Úprava profilu chodníku
pro pěší v oblasti kolem obchodu BILLA nebyla prozatím uskutečněna, neboť uvedené
prostory nejsou majetkem města. Předseda KMČ vyvolal jednání mezi pracovníky magistrátu
a zástupci podniku BILLA s tím, že dojde k ořezu dřevin vlastníkem pozemku. Ošetření
porostu v okolí prodejny ALBERT bylo již částečně provedeno, akce bude dále pokračovat.

Jak si obyvatelé naší městské části jistě všimli, byla dokončena, dokonce ještě před
deklarovaným termínem, rozsáhlá rekonstrukce na ulici Jílová, tedy parkoviště a cesta ke
školce. Byl tak splněn jeden z našich dlouhodobých požadavků, za což vyslovujeme
poděkování všem zúčastněným stranám. Stejně tak byla ukončena rekonstrukce vnitrobloku
ulice třídy Svornosti (v blízkosti ZŠ Logopedická), za což si vedení města zaslouží také naše
poděkování kvůli rychlosti provedení rekonstrukce a vzniku 33 nových parkovacích míst.
3. Podněty občanů, různé
KMČ žádá o výsadbu několika stromů, případně také umístění laviček, v prostoru
kolem domů na Karafiátové 507/12. Velká volná plocha neposkytuje v době veder žádnou
možnost ochlazení vzduchu v tomto prostoru a působí jako akumulátor horkého vzduchu.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ pověřuje předsedu hledáním alternativního řešení k požadavku některých
obyvatel na zjednosměrnění ulice Stiborova od obchodního střediska Timpo.
Jednosměrná komunikace se nejeví jako nejlepší řešení dopravní situace v této oblasti, neboť
by, mimo jiné, způsobila zbytečné objíždění několika ulic při výjezdu z této oblasti.
(7 pro / 0 proti / 1 se zdrželo)
KMČ žádá také o pokácení dvou suchých smrků na ulici Stupkova 8 (za domem).
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ žádá o úklid v okolí dvou restaurací u rybníčku na Stupkově ulici. Po letní sezóně
je v celém okolí velké množství odpadků.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ žádá o ořez borovice na ulici Kmochova. Strom nízkými větvemi brání v chůzi po
chodníku. (viz foto p.Michalík)
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
4. Informace od MmOl - odbor investic
KMČ pověřuje předsedu zařazením následujících tří akci do seznamu pro návrh
rozpočtu na rok 2016.
a) Komplexní oprava komunikace u školky na ulici Karafiátova.
b) Celková oprava chodníku na ulici Junácká od křižovatky s ulicí Hněvotínskou až k
budově bývalého Telecomu.
c) Revitalizace rybníčku na ulici Stupkova (oprava prasklin a zabránění průsaku vody
z rybníčku).
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 24. září od 17 hodin jako obvykle v zasedací
místnosti na Karafiátové ulici č. 6.

V Olomouci dne 27. 8. 2015

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

