Zápis č. 2/2016 ze dne 18. 2. 2016
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Marie Polepilová, Jaroslav Pour, Jiří
Stranyánek, Otakar Svitavský
Omluveni: Jaroslav Mihál, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá,
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc.

Předseda komise přivítal členy komise a zástupce Městské policie Olomouc. Bylo
konstatováno, že komise je v počtu 7 přítomných členů usnášeníschopná.
Návrh programu schůze: dotazy na Městskou policii Olomouc, kontrola plnění usnesení
z lednové schůze a různé.
Schválení programu
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

1. Kontrola usnesení z minulého jednání.
KMČ byla informována zástupcem Městské policie Olomouc o zvýšeném počtu
namátkových kontrol v lokalitě podzemních garáží na ulici Jílová. V průběhu uplynulého
měsíce nebyly na inkriminovaném místě zjištěny žádné skupinky hlučící mládeže. Městská
policie bude v namátkových kontrolách pokračovat, neboť lze předpokládat, že se zlepšením
počasí se budou problémy opět vyskytovat. Stejně tak provádí zvýšené kontroly u trafostanice
na ulici Růžová.
Předseda KMČ diskutoval s představiteli MmOl požadavek zástupců rodičů na instalaci
dvou basketbalových košů na hřišti u domu na ulici Stiborova č. 28. Z magistrátu zazněly
obavy plynoucí ze zkušeností z let minulých, kdy byly požadavky občanů jsou spíše opačného
rázu a kvůli stížnostem na hluk z těchto hřišť jsou již existující basketbalové koše
odstraňovány. Jednou z možností pro kladné vyřízení této žádosti je předložení
písemného souhlasu s instalací basketbalových košů od okolních Společenství vlastníků
jednotek při uvědomění si zvýšení hladiny zvuku v této oblasti.
O pokácení, případně ořezu dubu na ulici Jílová č. 27, bude definitivně rozhodnuto po
proběhnutí místního šetření odborem životního prostředí MmOl.
Návrhy řešení dopravní obslužnosti MHD v oblasti okolo domu na ulici Foerstrova č.
1 a přilehlých oblastech byly předány zástupcům dopravní komise a byla oživena diskuze nad
zamýšlenou „univerzitní“ linkou, která by ono slepé místo v dopravní obslužnosti částečně
řešila.
Stejně tak byl magistrátu předložena žádost na vyčištění podzimního listí a jiného
nepořádku, které se nahromadilo na chodnících ve vnitrobloku ulice Zelená a Stiborova
s tím, že bude v nejbližších dnech proveden.
Automobil, parkující delší dobu na ulici Kmochova u čísla 30, dle Městské policie,
nenaplňuje parametry autovraku, přesto MPO oslovila vlastníka, aby došlo k nápravě.

2. Připomínky KMČ
Při opravě podchodu na křižovatce u pošty na ulici Foerstrova byly stěny opatřeny nátěrem
„antivandal“ a následně byl podchod osazen kamerami. Ještě před možností sledovat dění
v podchodu byly stěny pomalovány “graffiti“ a doposud nebyly očištěny. Když jsou již
umístěny bezpečnostní prvky v tomto podchodu, pak by mohl být očištěn od
S ohledem umístění nátěru „antivandal“ a umístění kamer KMČ žádá o očištění stěn od
barev.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

3. Různé
Po skončení zimního období bude provedena členy KMČ zevrubná prohlídka stavu
chodníků v oblasti naší městské části a obnoven soubor žádostí o další úpravy a opravy
komunikací. Pozornost komise bude zaměřena také na objevující se poškození nedávno
opravených chodníků s cílem zajistit okamžité opravy ještě v době záruky za odvedené
opravy.
Na jednání komise proběhla diskuze o některých záležitostech týkajících se MHD a
zdánlivých či skutečných problémech seniorů při nastupování a vystupování z autobusů
hromadné dopravy. Jednalo se zvláště o zaznamenané připomínky ohledně občasného
zastavení autobusu dále od chodníku a tím znesnadnění nástupu starším lidem. Tyto problémy
jsou z větší části způsobeny malou ohleduplností nás samotných k sobě navzájem, neboť při
nájezdu do zastávky musí řidič respektovat jednak parkující auta těsně před a za dopravním
vodorovným značením (žlutá čára, označující hranice zastávky) a dále dbát zvýšené
opatrnosti a nezranit cestující, kteří čekají těsně u okraje chodníku (zvláště pravým zpětným
zrcátkem). Jsou-li tedy auta zaparkována velice těsně u žluté čáry před a za zastávkou,
nemůže se kloubový autobus zastavit až u chodníku, neboť by potom nevyjel ze zastávky.
Stejně tak musí ponechat odstup od čekajících cestujících než riskovat zranění o části
autobusu těsně před zastavením. Přesto KMČ předala podnět členům dopravní komise.

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 24. března od 17 hodin v zasedací místnosti na
Karafiátově ulici č.6.

V Olomouci dne 18. 2. 2016

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

