
 

Zápis č. 10/2016 ze dne 24. 11. 2016 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 
 
 

Přítomni: Miloš Gregorovič, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Zdeňka Plachá, Marie Polepilová, Jaroslav 

Pour, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský 

Omluveni: Pavel Hofírek, Jaroslav Mihál, Pavel Michalík 

 

Hosté: zástupce Městské policie a dále paní Němcová a za SVJ Foerstrova 1 pan Sedlák. 

Předseda komise přivítal přítomné hosty, členy komise a zástupce Městské policie. Bylo konstatováno, 

že komise je v počtu osmi přítomných členů usnášeníschopná. 

Návrh programu schůze: kontrola plnění usnesení z minulé schůze, dotazy na Městskou policii, 

požadavky hostů, různé. 

 

       Schválení programu 

KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.  

(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

1. Kontrola usnesení z minulého jednání. 

    Stále trvá požadavek KMČ týkající se reklamace poškozených chodníků v ulicích Zelená a 

Stiborova. Místní šetření se uskuteční v pondělí 5.12.2016. 

    Požadavek na vytvoření vodorovného dopravního značení (stání kolmé) na ulici Frágnerova 

16, 18 a 20). Při místním šetření bylo zjištěno, že se na parkovišti nachází pozůstatky původního 

vodorovného značení a z toho důvodu byl požadavek na obnovu značení postoupen z odboru koncepce 

a rozvoje na odbor správy městských komunikací. 

   Předseda KMČ dodal členům komise kompletní přehled čerpání finančních prostředků. KMČ 

konstatovala, že prostředky byly využity na předem schválené akce a neshledala žádné problémy v 

hospodaření. 

    K dotazu ohledně povolování umístění různých druhů pouličních poutačů obdržela KMČ 

vyjádření z odboru vnějších vztahů a informací, z něhož plyne, že povolování poutačů závisí na tom, 

kde má být poutač umístěn. Pokud je to na komunikaci, pak to řeší odbor stavební, oddělení státní 

správy na úseku pozemních komunikací a pokud jde o umístění na zeleni, rozhoduje odbor životního 

prostředí, oddělení péče o zeleň.  

 

 

2. Připomínky k Městské policii. 

    Byl prodiskutován požadavek na zajištění dodržování povolené rychlosti ve slepé odbočce ul. 

Jílová vedoucí k MŠ, popř. častější kontroly dodržování stanovené rychlosti. KMČ byla informována, 

že měření rychlosti na komunikacích provádí prioritně PČR, takže je nutno se s tímto požadavkem 

obracet na uvedenou složku policie.  

 

3. Podněty hostů. 

    KMČ byla upozorněna na nedostatečnou údržbu různých atrakcí a hraček pro děti na několika 

dětských hřištích (podrobnější seznam bude předán odpovídajícímu odboru magistrátu). Jedná se 

například o polámaná pera na houpačkách, utržená držadla a podobné věci, které mohou způsobit 

zranění dítěte při hře. KMČ požaduje provést revizi a zajistit opravy poškozených součástí 

dětských hřišť.  

(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

    KMČ prověří možnost úprav a případné vytvoření chodníku v části ulice Frágnerova 

v místech, kde při stavbě sídliště nevznikl dostatečný prostor pro chodník odpovídající předpisům. 

Pokud lze technicky úpravy provést, vyzve KMČ obyvatele dotčených domů, aby se k tomuto 

požadavku vyjádřili. 

(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    



 

4. Různé. 

    KMČ projednala požadavky uvedené v dopise od paní Vyhnálkové. První požadavek, nízké 

lavičky na zastávkách MHD, byl předán na odbor správy městských komunikací a MHD, který 

reagoval tak, že není možné se zavděčit všem věkovým, výškovým i váhovým kategoriím. Dále uvádí, 

že neexistuje norma, která by přesně specifikovala výšku laviček. 

   K druhému požadavku, dopravě do FN a v nemocnici, předkládá KMČ vyjádření odboru správy 

městských komunikací a MHD, doplněné o vyjádření člena KMČ, Mgr. Pavla Hofírka: Linka č. 42 

má 25 spojů denně v rozmezí 6:28 - 15:51, tedy většinou 3 spoje za hodinu. Tento rozsah spojů je 

dostačující. Proběhlo sčítání cestujících a většina spojů je využita málo, jde o 4-5 cestujících na spoj. 

Linka je zajišťována bezbariérovým autobusem. Trasování linky je zcela v pořádku - vyjíždí 

z konečné zastávky tramvají Nová Ulice, což umožňuje přestup lidem prakticky z celého města. Poté 

projíždí areálem FN, kde má hustou síť zastávek. Areál FN linka opouští hlavní bránou na 

Hněvotínské ulici a poté jede na ulici Albertovu a Brněnskou, kde má další zastávku. Trasa končí v 

místě, odkud linka vyjela, tzn. opět na zastávce Nová Ulice. Tímto je zajištěn opětovný odvoz 

cestujících z FN zpět na tramvaj. Nutno dodat, že FN na provoz nepřispívá (jen udržuje zastávky v 

areálu), provoz je hrazen Statutárním městem Olomouc.  

     Posledním požadavkem byla opakující se žádost o opravu chodníku kolem zdi DRUPOSu. KMČ 

projedná tento požadavek při schvalování nezbytných oprav chodníků pro příští rok. 

(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   

 

    KMČ souhlasí a požaduje, aby na základě četných připomínek obyvatel bylo  umístěno  veřejné 

osvětlení  do prostoru mezi domy Stupkova 1B a Stupkova 1A  (školící středisko). Jedná se o 

frekventovaný úsek od zastávky MHD do sídliště, procházející hustým stromovím a ve večerních a 

nočních hodinách velmi temný.  

(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

    KMČ obdržela požadavek na redukci parkovacích míst pro invalidy v blízkosti LŠU I. 

Krejčího. Toto není možno realizovat, počet vyhrazených stání na parkovištích je určen normou a 

není možné je libovolně měnit. Požadavek na úpravu zeleně a prořez stromů bude předán odboru 

životního prostředí.  

(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

    KMČ žádá o doplnění chybějícího vodorovného značení přechodu pro chodce na horním 

konci ulice Jílová (u ulice Einsteinova). Značení přechodu nebylo patrně obnoveno při stavebních 

úpravách komunikací v tomto prostoru. Vzhledem k tomu, že na ulici Jílová jsou jen dva přechody pro 

chodce, každý na jednom konci ulice, neoznačený přechod citelně znesnadňuje bezpečné přecházení.  

(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

Vzhledem k tomu, že toto jednání bylo posledním letošním řádným jednáním, dovoluje si 

KMČ popřát všem obyvatelům Olomouce a zvláště pak obyvatelům městské části 

Tabulový Vrch, co nejklidnější a nejpříjemnější prožití vánočních svátků a do nového 

roku 2017 hodně zdraví, štěstí, mnoho úspěchů v životě a také hodně poklidných a 

pohodových dní v našem krásném městě.   
 

Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince od 17 hodin, tentokrát mimořádně 

v kanceláři na Michalské ulici č. 8. 

V Olomouci dne 24. 11. 2016 

 

 

Jiří Hudeček,                                        Pavel Hofírek, Josef Kaštil, 

tajemník komise                                   ověřovatel zápisu předseda komise 


