
Zápis č. 10/2015 ze dne 26. 11. 2015 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 

 
Přítomni: Josef Kaštil, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Zdeňka Plachá, Jaroslav Pour, Otakar 

Svitavský  a Jana Třísková 

 

Omluveni: Pavel Michalík, Jaroslav Mihál a Jiří Stranyánek 

 

Hosté: zástupce Městské policie Olomouc 

Předseda přivítal členy komise a zástupce Městské policie Olomouc. Bylo konstatováno, že 

komise je v počtu 7 přítomných členů usnášeníschopná. 

Návrh programu schůze: kontrola usnesení z minulé schůze, informace a připomínky, 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 
      

      Podle zjištění KMČ byl požadavek na vytvoření zálivů pro odstavení kontejnerů v ulici 

Na Chmelnici předán odboru dopravy MmOl k dalšímu posouzení. 

     Požadavek na zklidnění automobilového provozu na ulici Stupkova je nyní řešen 

v několika úrovních. Proběhla inspekce Dopravního inspektorátu a v  obšírném závěru bylo 

konstatováno několik nezbytných úprav stávající situace, týkající se značení přechodů a jejich 

osvětlení, bezbariérovosti, úpravy umístění vodorovného i svislého dopravního značení a 

dalších důležitých bodů, vedoucích ke zpřehlednění dopravní situace na ulici Stupkova. 

Současně probíhají přípravy projektu o zásadním vyřešení problémových míst. Prozatím je 

v plánu vytvoření zpomalovacích retardérů na nejfrekventovanějším přechodu pro 

chodce (přechod u prodejny Repas Sport) a dále vyvýšení tohoto přechodu a tím 

zpomalení provozu. O dalších opatřeních bude KMČ informována po dokončení celého 

projektu. 

     Dva roky starý požadavek na vybudování parkoviště na konci ulice Na Chmelnici se 

doposud nedostal do fáze schvalování, neboť se ukázal finančně náročnějším, než se 

předpokládalo. Nyní, po opětovném předložení požadavku, bude tato rekonstrukce zařazena 

do investičního plánu. O schválení či zamítnutí investice bude KMČ informována. Oprava 

poškozených míst chodníků na ulici Stiborova bude vyřešena v nejbližší době stejně jako 

úklid „zálivu“ v ulici Růžová. 

     

 

2. Informace o stavu řešení dřívějších požadavků KMČ 
 

     Junácká ulice, parkoviště před domy č. 5 a 7 a požadavek na vyčlenění tohoto 

prostoru pouze pro parkování automobilů rezidentů byl postoupen k dalšímu posouzení. 

Bylo zjištěno, že na uvedeném místě není podle katastrálního úřadu parkoviště vůbec 

zaregistrováno, takže v tuto chvíli uvedenému požadavku nelze vyhovět. Situaci je možno 

řešit při dalším jednání o případném odkoupení uvedeného pozemku vlastníky domů č. 5 a 7. 

     Již dříve požadované umístění zrcadel na křižovatce ulic Jílová – Jílová (výjezd 

z parkoviště) bude vyřešen jiným způsobem – vytvořením vodorovné dopravní značky V 

13a – šikmé rovnoběžné čáry, vymezující prostor pro zastavení vozidel mimo rozhledové 

poměry. Tato značka a její umístění by mělo zjednodušit situaci pří vjezdu do této křižovatky.  

 

 



3. Různé 

 

Předseda KMČ zpravil odpovědné členy rady města o problematické situaci s parkováním 

v okolí Fakultní nemocnice Olomouc z důvodu parkování zaměstnanců a pacientů mimo 

nemocniční areál, kde se za parkování platí. Jde o jednu z mála záležitostí, kterou se 

komisi nedaří dlouhodobě úspěšně řešit. Proto onu problematiku přenáší na úroveň vedení 

města, přestože se i nadále bude snažit tuto situaci vyřešit ku prospěchu dotčených obyvatel.  

 

 

Při revitalizaci (oprava a položení nového asfaltového koberce) na ulici Karafiátova bylo 

podle zjištění KMČ ponecháno bez úpravy související parkoviště. KMČ se domnívá, že 

mohla být revitalizována i tato neopravená část uvedené ulice, která si rekonstrukci určitě také 

zaslouží.  KMČ žádá o poskytnutí informace, zda se počítá také s rekonstrukcí onoho místa a 

co bylo důvodem, že nedošlo k opravě v rámci celkové rekonstrukce ulice Karafiátova. 

 

 

Na schůzi KMČ proběhla diskuze o nedávno dokončených úpravách na horním konci 

ulice Jílová a křižovatce s ulicí Okružní v souvislosti s vybudovanou cyklistickou 

stezkou. V současném nepříznivém podzimním a nadcházejícím zimním období nebude 

patrně na těchto komunikacích žádný problém, ale v diskuzi zazněly obavy o bezpečnost 

chodců i cyklistů v jarním a letním období. Poměrně úzká komunikace, vyhrazená pro 

cyklisty i chodce, by mohla být zdrojem konfliktů a úrazů. KMČ žádá o informace, zda je na 

této komunikaci počítáno se „smíšeným“ provozem a z jakých předpokladů vychází 

bezproblémovost provozu.  

 

 

 Vzhledem k tomu, že toto jednání bylo posledním letošním řádným jednáním v zasedací 

místnosti na Karafiátové ulici (závěrečné zasedání se uskuteční již 10. prosince mimořádně 

v centru města v kanceláři na Michalské ulici 8), dovoluje si KMČ popřát na tomto místě 

všem obyvatelům Olomouce a zvláště pak obyvatelům městské části Tabulový Vrch co 

nejklidnější a nejpříjemnější prožití vánočních svátků a do nového roku 2016 hodně 

zdraví, štěstí, mnoho úspěchů v životě a také mnoho poklidných a pohodových dní 

v našem krásném městě.   
 

 

 

Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince od 17 hodin tentokrát mimořádně 

v kanceláři v Michalské ulici č. 8. 

 

 

V Olomouci dne 26. 11. 2015 

 

 

 

Jiří Hudeček,                                        Pavel Hofírek, Josef Kaštil, 

tajemník komise                                   ověřovatel zápisu předseda komise 


