Zápis č. 8/2015 ze dne 24. 9. 2015	
  
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
	
  

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

Návrh programu schůze: kontrola usnesení z minulé schůze, požadavky na Městskou policii,
informace a požadavky hosta, podněty občanů a různé.
Schválení programu
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.
( 7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
1. Kontrola usnesení z minulého jednání
Předseda informoval na zasedání, že požadavky na úpravu či výsadbu zeleně, uvedené
v zápise z minulého zasedání komise (stromy a lavičky kolem domů na Karafiátové, pokácení
smrků na ulici Stupkova, ořez borovic na ulici Kmochova) byly akceptovány na příslušných
odborech magistrátu a budou řešeny v nejbližších možných termínech. Stejně tak bude
proveden úklid v okolí dvou restaurací u rybníčku.
Zvýšený provoz nákladních aut na ulici Okružní trvá a ukázalo se, že nebyl způsoben
pouze stavebními úpravami na ulici Jílová. Dle dopisu od občanů, bydlícími kolem uvedené
ulice, žádná změna nenastala. Zástupci městské policie a odbor dopravy byli o tomto
problému informováni. O zjištění důvodu zvýšeného provozu a případných možnostech řešení
bude komise informována nejpozději na příštím zasedání.
2. Podněty občanů
KMČ opakovaně žádá o úklid dvou nádrží v lokalitě městské části (Jílová-Karafiátova a
V Hlinkách) a opakovaně (po třetí) žádá o umístění zrcadel na křižovatce „Jílová –
Jílová“ (výjezd z parkoviště a od školky). Podle projektu rekonstrukce přilehlého parkoviště
a souvisejících změnách v obloucích křížení komunikací, mělo dojít k větší přehlednosti při
výjezdu z parkoviště. Situace se nezlepšila a výjezd je stále kvůli stojícím autům kolem
křižovatky velmi nepřehledný a hrozí nejen škoda na majetku, ale i na zdraví občanů.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ po diskuzi nedoporučila další úpravy na nově opraveném parkovišti na ulici
Jílová. Jednalo se o požadavky některých občanů na vytvoření mezer v parkování před
vchody do domů, kde není přímý přístup k silnici a parkující auta vadí například při stěhování
či nástupech s dítětem v kočárku. Důvodem nedoporučení této žádosti je dlouhodobý boj za
nová parkovací místa a tendence nesnižovat v tuto chvíli již nedostatečný počet. Ony situace
(stěhování atd.) se dají řešit ad hoc domluvou se sousedy, umístěním písemné výzvy...
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ žádá o opravu cesty na parkovišti ve slepé části ulice Kmochova (za domy č. 12 až
20). Silnice je dlouhodobě ve velmi špatném stavu, než dojde k celkové rekonstrukci, žádá
KMČ o provizorní rekonstrukci těch nejvýraznějších výmolů.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ požaduje pokácení dvou suchých modřínů a ořez keřů za budovou školicího
střediska na ulici Stupkova.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

KMČ požaduje odstranění již zcela zbytečných betonových ohrad na odpadní popelnice
mezi domy na dolním konci ulice Kmochova (č. 30, 34 a další). Současně žádá o
odstranění poničeného klepače na koberce (rezavý, zborcená spodní betonová část).
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
3. Různé
KMČ byla informována, že v souvislosti s rekonstrukcí ulice Jílová uschlo několik tamních
stromů/keřů a také na „příkop“ před školkou, který vznikl v důsledku nedostatečného množství
finančních prostředků. Předseda bude informovat příslušný odbor na MmOl se žádostí o nápravu.
KMČ po dotazech občanů žádá o informaci, jaké jsou další plány pro revitalizaci a úpravy
některých částí hřiště v Parku malého prince. Dále by komise uvítala provedení častější údržby
stávajících prolézaček a dalších zařízení v parku – například je již delší dobu poškozeno několik lan na
velké lanové prolézačce a dochází tak zbytečně k dalšímu poškozování této dětmi oblíbené atrakce,
dále také pískoviště, chladící trubice...
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Jak již bylo uvedeno v zápise č. 4 z dubna 2015, trvá požadavek na výzvu vedení města ke
společnému jednání s FN Olomouc ohledně vyřešení problematického parkování kolem FN,
zvláště se zaměřením na patrové kryté parkoviště v areálu FN a jeho využívání. Jak je KMČ
informována, tato problematika se opakuje ve všech KMČ v okolí FN a stále není dořešena. Proto se
KMČ obrací tímto usnesením i na svého garanta z RMO.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ je dotazována občany na další využití areálu po firmě Balus (pod FN na Hněvotínské ulici)
– mimo jiné právě v souvislosti s možností případného parkování v těchto prostorách. Stejně tak se
množí dotazy, jaký je účel a využití provizorních domků (buněk) v areálu bývalého podniku
ÚSOL, nyní vedle budovy Smart Capital a.s., Hněvotínská 241/52. Chátrající domky vzbuzují u
občanů obavy ohledně možných nežádoucích obyvatel například z řad bezdomovců.
KMČ žádá o informace o dvou výše uvedených lokalitách (byť nejde o majetek města).
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ nesouhlasí se změnou účelu nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce
(parc.č.260/3 ostatní plocha o výměře 28m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc) vyplývající ze žádosti
Čj.:SMOL/194183/2015/OMAJ/MRPD/Vys.
(5 pro / 4 proti / 1 se zdržel) – hlasováno per rollam
KMČ souhlasí s projektem upravujícím nový vjezd do areálu Fakultní nemocnice
v ulici Hněvotínská včetně pokácení cca 5 vzrostlých stromů, pokud ony budou vysazeny v travnaté
lokalitě mezi ulicemi slepé ulice Jílová a Karafiátova vyplývající z požadavku KMČ z předchozího
zápisu.“ Současně s tímto KMČ žádá, aby byl FNOL brán v potaz dlouhodobý problém
s parkováním pacientů a zaměstnanců FNOL na již tak nedostačujících parkovacích místech
v přilehlých lokalitách, čímž dochází k znemožnění parkování místních obyvatel.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) – hlasováno per rollam

Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 29. října od 17 hodin jako obvykle v zasedací
místnosti na Karafiátové ulici č. 6.

V Olomouci dne 24. 9. 2015

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

