Zápis č. 3/2016 ze dne 24.3.2016
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Marie Polepilová, Zdeňka Plachá, Jiří
Stranyánek, Otakar Svitavský
Omluveni: Jaroslav Mihál, Pavel Michalík, Jaroslav Pour
Hosté:zástupci Městské policie Olomouc.
Předseda komise přivítal členy komise a zástupce Městské policie Olomouc. Bylo konstatováno, že
komise je v počtu 7přítomných členů usnášeníschopná. Předseda informoval o další změně ve
složení komise, kdy byl radou města jmenován nový člen Miloš Gregorovič.
Návrh programu schůze: dotazy na Městskou policii Olomouc, kontrola plnění usnesení z únorové
schůze, podněty občanů a členů komise, různé.
Schválení programu
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
1. Připomínky a dotazy k Městské policii Olomouc.
K připomínce a stížnosti obyvatel domu na ulici Zelená č. 21 na vzrůstající a opakující se problémy
se skupinami mládeže, shromažďujícími se v uvedené lokalitě (hluk, nepořádek a znečišťování okolí),
bylo zástupci policie doporučeno v první řadě obracet se v konkrétních případech telefonicky na
Městskou policii. Přivolaná hlídka se vždy pokusí vznikající problém řešit. Nicméně Městská policie
bere informaci v potaz a zvýší svoji pozornost na tuto lokalitu.
Na požadavek některých občanů ohledně ráznějšího přístupu v otázce graffiti či všeobecně
v přístupuk těm, kteří malováním a postřikem ničí fasády domů, bylo konstatování, že řešení těchto
přestupků náleží do pravomoci Policie České republiky.
Poslední část připomínek se týkala Parku Malého prince. Občané, pohybující se častěji v této
lokalitě, mají dojem, že toto místo je v poslední době více zneužíváno problémovými skupinami
mládeže se všemi negativy z toho plynoucími. KMČ byla ujištěna zástupci Městské policie Olomouc o
prioritě v dohledu nad touto oblastí. Pokud se přesto vyskytnou závažné problémy, platí opět totéž, co
je uvedeno v prvním odstavci těchto připomínek – telefonicky upozornit na problémy Městskou
policii v okamžicích páchání přestupků.
KMČ děkuje Městské policii za odstranění autovraku na ulici Kmochova.
2. Kontrola usnesení z minulého jednání.
Posprejované zdi v nově opraveném podchodu na ulici Foerstrova u pošty byly na žádost a upozornění
KMČ očištěny. Vzhledem k osazení podchodu dvěma bezpečnostními kamerami lze předpokládat, že
k opakovanému pomalování stěn nebude již ve větší míře docházet.
3. Připomínky občanů a členů komise.
KMČ žádá Odbor správy komunikací opětovně o provedení opravy chodníku ve vnitrobloku ulic
Zelená – Jílová. Tento nedávno opravený chodník (ještě v záruce?) byl poškozen při rekonstrukci
horkovodu, kdy po něm přejížděla malá nákladní auta se zeminou.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

KMČ žádá opakovaně o odstranění několika uschlých stromů (jeřabina) v oblasti sídliště
„Mačkalov“. Jedná se o zhruba 15 stromů, které již neplní žádnou funkci a jejichž odstranění bylo již
dříve požadováno.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

KMČ souhlasí s realizací projektu, týkajícího se vnitrobloku u ulice Jílová. Projekt se týká úpravy
zeleně a výsadby nových stromů v této oblasti. KMČ vyslovuje současně dvě připomínky a jeden
požadavek. Jedna připomínka se týká plánovaného vysazení stromu v těsné blízkosti nefunkční
požární nádrže, u které KMČ usiluje již několik roků(!) o její odstranění. KMČ má obavy, aby
případné odstranění nádrže (zasypání, odstranění betonu apod.) v blízké době nepoškodilo tuto dřevinu
a nemusela se znova obnovovat. Dále by KMČ uvítala ještě doplnění výsadby stromů o jeden
v prostoru nad hřištěm u domu na ulici Růžová 448. Před časem tam byl odstraněn uschlý strom a toto
místo je nyní bez vhodné zeleně (je-li však toto umístění možné vzhledem k podzemním sítím). A
jeden požadavek se týká odstranění stromu mirabelky u uvedené nádrže. S největší pravděpodobností
se jedná o náletovou dřevinu, která v tomto místě neměla být vysazena, protože její velké množství
opadávajících plodů přitahuje roje vos a při následném uhnívání popadaných plodů vyvolává v okolí
nepříjemný zápach.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ požaduje provedení pěstebního zásahu na keřích za domy na ulici Jílová číslo 12 a 14. Keře
jsou přerostlé e nevzhledné. Dále je požadováno odstranění (vyfrézování) pařezu po pokáceném
stromě u domu číslo 448 v ulici Růžová.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ upozorňuje Odbor správy komunikací na nově se objevující výtluky na některých místech
vozovek v lokalitě naší komise. Jedná se zvláště o vozovky v ulicích Růžová, Stiborova, Rošického a
další. KMČ požaduje provedení oprav alespoň u nejnebezpečnějších děr a nejvíce poškozených
vozovek.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ opakovaně žádá o úklid zbytku tlejícího listí na chodnících ve vnitrobloku StiborovaZelená. Přesto, že byl dán slib, že bude úklid proveden, nebyl realizován.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
4. Různé.
Do plánu oprav a rekonstrukcí chodníků v lokalitě naší městské části bude komise ve spolupráci
s odborníky ze správy komunikací vybírat podle stanovených kritérií z následujících chodníků:
mezi ulicemi Jílová a Karafiátová (vnitroblok Jílová)
Šikmý chodník od zastávky Stupkova k fitness centru
spojující Stupkovu a Karafiátovu ulici
Mezi ulicemi Skřivánčí a Na Chmelnici
Hněvotínská (převážně vrchní a spodní část)
Foersterova (zastávka Pošta) až po křižovatku s ulicí Hněvotínská
Předláždění chodníku na ulici Dobnerova č.16 až 20.
KMČ pověřuje předsedu sestavením rozpočtu pro čerpání dalších výdajů KMČ a jeho následným
předložením vedoucí oddělení KMČ a detašovaných pracovišť. Zejména by měl být zahrnutý dotisk
publikací o Tabulovém Vrchu, ale i další záležitosti týkající se správného fungování KMČ.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 21.dubna od 17 hodin v zasedací místnosti na
Karafiátově ulici č.6.
V Olomouci dne 24. 3. 2016

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

