Zápis č. 9/2015 ze dne 29. 10. 2015
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Zdeňka Plachá, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek,
Otakar Svitavský a Jana Třísková
Omluveni: Pavel Michalík a Jaroslav Mihál
Hosté: Ing. Vladimír Obhlídal, Ing. Jaroslav Kohoutek a pan Koloman Sedlák
Předseda přivítal členy komise a hosty z řad občanů. Bylo konstatováno, že komise je v počtu 8
přítomných členů usnášeníschopná.

Návrh programu schůze: kontrola usnesení z minulé schůze, informace a požadavky hostů,
podněty občanů a různé.
Schválení programu
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.
( 8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
1. Kontrola usnesení z minulého jednání
Podněty občanů a další schválené body v kapitole „různé“ z minulé schůze KMČ se
podařilo řešit následovně: Úklid dvou nádrží v lokalitě městské části stále naráží na problém
vlastnictví těchto objektů, pokračuje se proto v jednání, nebude-li v dohledné době nalezen
vlastník, budou prostory uklizeny na náklady oddělení KMČ a detašovaných pracovišť;
zrcadlo na křižovatce Jílová-Jílová má opět řešit dopravní komise. Oprava výtluků na cestě
za domy na ulici Kmochova (č. 12 až 20) bude provedena ještě v tomto roce – za příznivého
počasí – stejně jako pokácení modřínů a ořez keřů na ulici Stupkova.
Pro odstranění betonových ohrad na odpadní popelnice včetně starého klepače na
dolním konci ulice Kmochova (č. 30, 34 a další) je nutná žádost obyvatel domů, zástupce
SVJ se proto musí obrátit na odbor životního prostředí (paní Štěpánková) na MmOl.
Klepače je schopno město odstranit na vlastní náklady, betonové ohrady jsou ve vlastnictví
jednotlivých SVJ, které si tak musí odstranění financovat z vlastních zdrojů.
Několik uschlých stromů a keřů po rekonstrukci ulice Jílová bude nahrazeno.
Revitalizace v Parku malého prince probíhá, dovybavení dalšími atrakcemi závisí na
finančních prostředcích. Pro údržbu se hledá dodavatel těchto prací. Parkoviště kolem FN a ve
FN je nadále předmětem diskuze, nadějně se jeví plány na další parkoviště na ulici
Hněvotínská. Současně se KMČ pokusí zjistit důvody placení poplatků za parkování na
parkovištích uvnitř nemocnice pro zaměstnance FN. Ke stanovisku k opuštěným budovám
v areálu Smart Capital a.s. se magistrát vyjádřil, že jde o budovu na soukromém pozemku,
kdy budova je chráněna plotem, na oknech jsou železné mříže, budova je v udržovaném stavu.
Chce-li znát názor majitele, nechť se obrátí přímo na něj. Protože nadále trvá zvýšený počet
průjezdů nákladních vozidel na komunikacích Okružní a Hněvotínská, kde je zakázán vjezd
vozidlům nad 12 t, řeší se situace ve spolupráci s orgány policie.
2. Podněty občanů
KMČ souhlasí s požadavky občanů v lokalitě ulice Na Chmelnici na vytvoření zálivů pro
odstavení kontejnerů na odpad mimo silnici. Jedná se o kontejnery na ulici Na Chmelnici
mezi domy Foerstrova 7 a 9. Důvodem je špatná dopravní obslužnost a problematický průjezd
touto ulicí. KMČ žádá o posouzení žádosti příslušným odborem MmOl.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

KMČ 11 žádá odbor dopravy, aby zjistil, jaké existují možnosti pro zklidnění
automobilového provozu na ulici Stupkova (např. Zóna 30, zpomalovací práh atp.) (8 pro /
0 proti / 0 se zdrželo)

KMČ souhlasí s požadavkem na opravu chodníků kolem části domu Foerstrova 1 a také
dále s opravou chodníků kolem domů Foerstrova 3, 5 a 7 podle finančních možností
KMČ v dalším období. V případě dostatku finančních prostředků souhlasí KMČ i
s vybudováním chodníku jako spojnice mezi ulicemi Na Chmelnici a Foerstrova (spojnice
k MHD). Důvodem je velice špatný stav uvedených komunikací, několik zranění chodců a
v neposlední řadě i problémy trvale zde bydlících občanů s průkazy ZTP.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ nadále podporuje již dva roky starý požadavek vybudování parkoviště pro osobní
automobily na konci ulice Na Chmelnici. KMČ by uvítala informaci od příslušného odboru
MmOl o stavu tohoto dlouhodobého požadavku.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ byla informována o špatném stavu části chodníků a hlavně jejich nejbližšího okolí
na ulici Stiborova v místech po provedení zemních a výkopových prací. Průjezdy
nákladních aut zanechaly stopy na trávnících kolem chodníků. KMČ požaduje nápravu
takto poškozených míst.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ žádá znova o úklid „zálivu“ v ulici Růžová naproti domu číslo 37. Úklid byl již
jednou požadován a doposud nebyl proveden.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
3. Různé
KMČ posoudila žádost o vybudování „malého“ chodníčku jako spojnici a zkratku
kolem výměníkové stanice mezi ulicemi Stiborova a Zelená. Závěr je následující: Nelze
vybudovat jen chodníček, ale musí to být vždy chodník minimálně 1,5 metrů široký, což se
ovšem promítá v ceně (v tomto případě by je jednalo o téměř sto tisíc korun), dále nové
chodníky se doporučuje dělat jen v místech, kde chybí komunikace k místu zastávky MHD.
Hrozí porušení již stávající zeleně a mimo jiné finanční prostředky KMČ stačí pokrýt jen část
požadavků na opravy stávajících chodníků v této městské části. Vybudování dalšího chodníku
tedy není doporučováno.
KMČ byla informována o žádosti SVJ Jílová 533/10 na vybudování živého plotu v okolí
uvedeného domu a dále o požadavku na odstranění lavičky pod okny. KMČ doporučuje SVJ
uvedené lokality informovat se o existující studii v rámci revitalizace zeleně na MmOl, která
by měla zahrnovat právě podobné požadavky. Projekt je k nahlédnutí na odboru koncepce a
rozvoje MmOl.
KMČ byla informována a vyslovila souhlas s přejmenováním zastávky MHD z názvu
“Teoretické ústavy“ na název “Lékařská fakulta“.
Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu od 17 hodin jako obvykle v zasedací
místnosti na Karafiátové ulici č. 6.
V Olomouci dne 29. 10. 2015
Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

