
 

Zápis č. 1/2016 ze dne 21. 1. 2016 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 

 
 

Přítomni: Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Marie Polepilová (od 

26.1.2016 členka KMČ), Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek 

Omluveni: Josef Kaštil, Jaroslav Mihál, Otakar Svitavský, Jana Třísková 

 

 

Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, paní O. Nevrlá a Bc. J. Horalík, pánové K. Sedlák, 

J. Kvapil a dále zástupci obyvatel domu Jílová 8. 

Tajemník komise přivítal členy komise a zástupce Městské policie Olomouc. Bylo 

konstatováno, že komise je v počtu 6 přítomných členů usnášeníschopná. 

Návrh programu schůze: dotazy na Městskou policii Olomouc, podněty občanů a různé. 

 

       Schválení programu 

KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.  

 (6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

 

1. Podněty občanů.      

    KMČ byla informována zástupci domu č. 8 na ulici Jílová o narůstajících problémech se 

skupinami mladistvých, kteří se scházejí na střechách podzemních garáží za jejich domy. 

Situace se postupně zhoršuje, vzrůstá hluk a zvětšuje se znečištění okolních prostor. Mládež 

se na uvedených místech schází v odpoledních hodinách a pokračuje až do pozdních 

večerních či nočních hodin. Kvůli rušení nočního klidu byla již několikrát volána Městská 

policie Olomouc, ale při jejím příjezdu se mládež rozprchne a situace se po odjezdu policie 

opakuje.    

     KMČ žádá Městskou policii Olomouc o zvýšení počtu namátkových kontrol v této 

lokalitě se zaměřením na zabránění rušení klidu a pořádku těmito skupinami 

mladistvých. Obyvatelům uvedeného domu bylo doporučeno opakované volání na Městskou 

policii Olomouci (156) při problémovém chování těchto skupin mladistvých, případně 

telefonování  na Policii České republiky (158) při podezření na distribuci či užívání drog. 

(6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

    Na stížnosti obyvatel domu na ulici Jílová č. 8., týkající se občasného parkování vozidel na 

místech, kde je parkování zakázáno vodorovným dopravním značením, bylo doporučeno 

obracet se na Městskou policii Olomouc. 

 

 

    KMČ souhlasí a podporuje požadavek zástupců rodičů dětí ze ZŠ Stupkova  ohledně 

instalace dvou košů pro basketbal na hřišti u domu v ulici Stiborova č. 28. Smysluplné 

využití volného času dětí, zvláště ve sportovní oblasti, je předpokladem přirozeného 

odstranění problémů, které potom musí společnost řešit tak, jak je uvedeno v prvním bodu 

těchto podnětů. Předseda KMČ byl pověřen zjištěním finančních možností pro realizaci 

uvedeného sportovního zařízení.  

(6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

 



   KMČ požaduje - na základě obdrženého souhlasu obyvatel domu na ulici Jílová číslo 

27 – provedení ořezu, případně pokácení dubu na uvedené ulici. Doporučení již dřívějšího 

požadavku bylo podmíněno souhlasem všech obyvatel domu, což bylo na schůzi KMČ 

doloženo panem Kvapilem. 

(6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

    KMČ bere na vědomí žádost předsedy SVJ Foerstrova č. 1 o zajištění větší obslužnosti 

MHD pro obyvatele, žijící v uvedené lokalitě. KMČ vyslechla důvody pro tento požadavek 

– nutnost přesedat při cestě do centra a z centra města, obtížná chůze od tramvaje do kopce 

ulicí Štítného pro starší obyvatele atd. KMČ není schopna posoudit možnosti Dopravního 

podniku a MmOl ani dlouhodobý plán rozvoje MHD v našem městě. Předseda KMČ předá 

návrhy řešení této problematiky od uvedeného SVJ dopravní komisi při MmOl.   

(6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

   KMČ žádá o vysvětlení (případně po roztání sněhu o dodatečný úklid) neodklizeného 

listí v lokalitě vnitrobloku ulice Zelená. 

(6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

  

 

2. Různé 

   KMČ bere na vědomí odstoupení paní RNDr. Jany Třískové ze členství v komisi ze 

zdravotních důvodů a na takto uvolněné místo vítá mezi členy komise paní Marii Polepilovou. 

Odstupující Janě Třískové děkují členové KMČ za její dosavadní práci v komisi a současně 

přejí paní Marii Polepilové hodně trpělivosti při této práci a těší se na spolupráci při další 

činnosti komise.   

 

 

 

 

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 18. února od 17 hodin v zasedací místnosti na 

Karafiátově ulici č.6. 

 

 

 

V Olomouci dne 21. 1. 2016 

 

 

Jiří Hudeček,                                        Pavel Hofírek, Josef Kaštil, 

tajemník komise                                   ověřovatel zápisu předseda komise 


