
 
Zápis č. 1/2017 ze dne 19. 1. 2017	  

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 
	  
	  

Přítomni: Miloš Gregorovič, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Marie 
Polepilová, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský 
Omluveni: Pavel Hofírek, Jaroslav Mihál 
 
Hosté: zástupce Městské policie a hosté z řad obyvatel v okolí ulice Hněvotínská 

Předseda komise přivítal přítomné hosty, členy komise a zástupce Městské policie. Bylo konstatováno, 
že komise je v počtu devíti 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.  
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 

1. Kontrola usnesení z minulého jednání. 
     Požadavek na vytvoření vodorovného dopravního značení (stání kolmé) na ulici Frágnerova 
16, 18 a 20) byl projednán a obnova stávajícího nedostatečného značení bude provedena po skončení 
zimního období.  
   Uskutečnilo se místní šetření týkající se chodníku v zadní části traktu u domů na ulici 
Frágnerova č. 2 až 8. Bylo konstatováno, že předmětný chodník není ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce, i když se nachází na jeho pozemcích. Nebude proto provedena likvidace nežádoucího 
porostu z finančních prostředků odboru správy městských komunikací. 
   K požadavku na umístění veřejného osvětlení do prostoru mezi domy Stupkova 1B a Stupkova 
1A KMČ doposud neobdržela závazné stanovisko odpovědného odboru MmOl.     
 

2. Připomínky a informace Městské policie. 
    Zástupce MěP Olomouc informoval KMČ o výsledku akce odchytu zatoulané labutě. Testy 
nalezené labutě vyloučily nákazu ptačí chřipkou. Labuť byla zraněná a nikoliv nakažená. 
   Dále byl diskutován a vysvětlen členem MěP rozdíl v pojmech přechod a místo pro přecházení pro 
následnou diskuzi o nevyhovujících, chybějících a rušených přechodech v této městské části.   

 

3. Podněty hostů. 
    Po diskuzi s hosty, týkající se obtížné a nebezpečné situace při přecházení křižovatky Okružní – 
Hněvotínská při příjezdu a odjezdu autobusy z konečné zastávky na Tabulovém vrchu, KMČ žádá 
OKR o zvážení možnosti vybudování nové zastávky pro oba směry autobusů MHD č. 10, 16, 19 a 
21 na ulici Hněvotínská před budovou Setuzy a před restaurací Pizza Pollo. Důvodem podpoření 
tohoto požadavku je jednoznačně hlavně bezpečnost cestujících, kteří musí z konečné zastávky nebo 
při příchodu na ni přecházet velice frekventovanou křižovatku, navíc bez náležitého přechodu.   
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

4. Různé. 
    KMČ projednala návrh OKR na zrušení pěti přechodů v oblasti městské části Tabulový vrch. KMČ 
souhlasí se zrušením těchto tří přechodů: Stiborová – Timpo (prostřední ze tří přechodů), 
Stiborova – Zelené a Stupkova – k domu 1B.  
   Naopak, KMČ doporučuje ponechat, případně uvést do předpisům vyhovujícího stavu, dva 
přechody: Jílová – Einsteinova (na horním konci ulice Jílová není žádný jiný přechod!) a Na 
Vozovce před lékárnou (důležitý a používaný přechod, navazují na něj schody k obchodům a do 
lékárny, je reálné nebezpečí, že i po zrušení by lidé na tomto místě nadále přecházeli). 
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   

 



 

    KMČ žádá o ořez stromů a keřů na následujících lokalitách: ořez přerostlých větví u okrasného 
ořechu u domu na ulici Jílová 14; ořez přerostlého keře „zlatý déšť“ mezi domy Růžová 54 a 
Karafiátova 10; ořez tří sekvojí čínských u zadního vchodu domu Kmochova 32.  
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

    KMČ děkuje za vykácení a prořez části dřevin ve vnitrobloku Zelená – Stiborova. Pokud není 
v plánech údržby pokračování v kácení a prořezech v této lokalitě, KMČ žádá zejména o následující 
zásahy (ořez nebo kácení): keře před domem Stiborova 19, suchý modřín u domů Stiborova 22 a 24 a 
suchá jabloň vedle garáží G1.  
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

    KMČ bere na vědomí předsedou předložený návrh rozpočtu komise na rok 2017. Návrh 
vychází z finančních možností komise a všechny výdaje odpovídají požadavkům odpovědného 
hospodaření se svěřenými finančními prostředky.  
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

    Bylo zahájeno projednávání návrhů a výběr chodníků, které budou doporučeny k opravám 
pro letošní rok. Seznam bude postupně doplňován a potom, jako obvykle, předán k posouzení 
odborným útvarům MmOl.  

 

    KMČ konstatuje, že doposud neobdrželo vyjádření k řešení návrhu na přesun odpadních 
kontejnerů mezi domy 10 a 12 na ulici Jílová a pověřuje předsedu zjištěním, v jaké fázi se tento 
požadavek nachází.  
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

 

 
Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 9. února od 17 hodin v zasedací místnosti na 

Karafiátově ulici č.6. 

 
 

 

V Olomouci dne 19. 1. 2017 

 

Jiří Hudeček,                                        Pavel Hofírek, Josef Kaštil, 
tajemník komise                                   ověřovatel zápisu předseda komise 
 
	  


