Zápis č. 5/2016 ze dne 19. 5. 2016	
  
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
	
  

Přítomni: Miloš Gregorovič, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Pavel Michalík,
Marie Polepilová, Zdeňka Plachá, Jaroslav Pour, Otakar Svitavský
Omluveni: Jaroslav Mihál, Jiří Stranyánek,
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc.
Předseda komise přivítal členy komise a zástupce Městské policie Olomouc. Bylo
konstatováno, že komise je v počtu devíti přítomných členů usnášeníschopná.
Návrh programu schůze: dotazy na Městskou policii Olomouc, kontrola plnění usnesení
z dubnové schůze, podněty občanů a členů komise, různé.
Schválení programu
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
1. Kontrola usnesení z minulého jednání.
Požadované odstranění několik uschlých stromů v oblasti sídliště „Mačkalov“ bude
provedeno v letošní zimě v době vegetačního klidu.
Totéž platí i o pěstebním zásahu na keřích za domy na ulici Jílová číslo 12 a 14, i tento
zásah je plánován na zimní období.
Aktualizovaná mapa městské části Tabulový vrch, která zobrazuje oblast, spadající pod
působnost KMČ číslo 11, byla dodána všem členům komise. Vytištěná bude k dispozici pro
snazší orientaci členů i hostů na jednáních komise, zvláště při řešení konkrétních problémů
v této městské části.
Postupné zakreslování úprav a změn, prováděných v uvedené oblasti, bude kontinuální
úkol pro jednoho člena komise s cílem dosáhnout stále aktuálnosti této mapy.

2. Připomínky občanů a členů komise.
KMČ pokračovala v diskuzi o předloženém návrhu na možné zpřehlednění dopravní
situace při výjezdu z parkoviště mezi domy na ulici Jílová číslo 12 a 14. K problému se
postupně vyjadřují obyvatelé zainteresovaných domů. Protože KMČ není schopna fundovaně
posoudit dopady možných změn, žádá tímto Odbor koncepce a rozvoje o posouzení
situace a zvážení možného přemístění kontejnerů na odpad do míst, kde by nebránily ve
výhledu na hlavní silnici při výjezdu z uvedeného parkoviště. Zkušenosti zde parkujících
řidičů jsou vesměs velmi negativní a výjezd z parkoviště je za současného stavu velice
nebezpečný i při velké opatrnosti.
(8 pro / 1 proti / 0 se zdrželo)	
  	
  	
  	
  
KMČ žádá Městskou policii Olomouc o preventivně dopravní akci na ulici Stupkova,
která by zajistila zlepšení dodržování nového dopravního značení, tedy zvláště maximální
povolené rychlosti 30 kilometrů za hodinu. Tato místní úprava má za úkol co nejvíce snížit
ohrožení chodců, zvláště školních dětí v této ulici, ovšem ukazuje se, že bez přispění policie a
postihu neukázněných řidičů, nebude nové omezení dostatečně respektováno.
(8 pro / 0 proti / 1 se zdržel)	
  	
  	
  	
  

3. Různé.
KMČ byla upozorněna na stále se horšící stav autobusových zastávek Kmochova
v obou směrech. Jedná se zejména o nerovnosti v nástupních místech, prohlubující se díry
v panelech i celkový stav dláždění na silnici v těchto prostorách. Proto bude následujícím
krokem zjištění zda MmOl plánuje v nejbližší době opravy či úpravy těchto míst. Pokud
nebudou tyto práce v plánech na nejbližší dobu, bude KMČ požadovat jejich zařazení do
plánu oprav.
KMČ požaduje upřesnění termínu výsadby nových stromů ve vnitrobloku Jílová,
které se mají vysazovat podle schváleného revitalizačního projektu.
KMČ se podílela na novém aktualizovaném vydání brožury „Tabulový vrch
v proměnách času“. Pro případné zájemce z řad obyvatel této městské části bude brožura
k dispozici 12. června v rámci pořádání Dne Tabulového Vrchu, případně u předsedy KMČ.
KMČ srdečně zve na již minule avizovaný Dětský den. Uskuteční se v neděli 12. června
v oblasti Parku Malého prince. Podrobnější informace o programu a akcích na tomto dni se
obyvatelé městské části Tabulový vrch dozví na nástěnkách a formou letáků v poštovních
schránkách.

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 23. června od 17 hodin v zasedací místnosti na
Karafiátově ulici č.6.

V Olomouci dne 19. 5. 2016

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

