Zápis č. 2/2017 ze dne 9. 2. 2017
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Pavel Michalík, Marie Polepilová, Jaroslav Pour, Otakar
Svitavský
Omluveni: Miloš Gregorovič, Josef Kaštil, Jaroslav Mihál, Zdeňka Plachá, Jiří Stranyánek,
Hosté: zástupce Městské policie a hosté z řad obyvatel v okolí ulice Hněvotínská
Při nepřítomnosti předsedy řídil schůzi tajemník komise. Přivítal přítomné hosty, členy komise a
zástupce Městské policie. Bylo konstatováno, že komise je v počtu šesti 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.
(6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
1. Kontrola usnesení z minulého jednání.
KMČ obdržela informace, týkající se požadavku na řešení obtížné a nebezpečné situace, vznikající
při přecházení křižovatky Okružní – Hněvotínská při příjezdu a odjezdu autobusy z konečné zastávky
na Tabulovém vrchu. Zde je jeho plné znění: OKR zpracoval studii úpravy křižovatky Okružní –
Hněvotínská, která rovněž řeší umístění zastávek v požadované poloze, tj. před křižovatkou.
Nyní, po schválení studie RMO, bude materiál podstoupen odboru investic pro zajištění dalších
stupňů projektové přípravy.
KMČ získalo vyjádření k problematice rušení a zachování přechodů pro chodce. Předkládáme jeho
plné znění: Dne 7. února projednala RMO bod, týkající se koncepce řešení nevyhovujících
přechodů ve městě Olomouci, kdy bylo rozhodnuto, že v současné době nebude se strany SMOl
podán žádný návrh na zrušení přechodů. Současné přechody tedy zůstávají zachovány.
K požadavku na umístění veřejného osvětlení do prostoru mezi domy Stupkova 1B a Stupkova
1A bylo KMČ oznámeno, že požadované osvětlení bude doplněno v letošním roce.
Ke dvěma požadavkům na ořez, případně kácení stromů v několika lokalitách v oblasti
působnosti KMČ Tabulový vrch, obdrží KMČ informace po ukončení zimní sezóny, kdy bude možno
definitivně posoudit oprávněnost požadavků.
Požadavek na řešení situace kolem odpadních kontejnerů mezi domy 10 a 12 na ulici Jílová
bude diskutován s Odborem životního prostředí, kterému budou poskytnuty dostupné návrhy na
řešení.
2. Podněty hostů.
Zástupci obyvatel, kteří se denně musí pohybovat kolem křižovatky ulic Hněvotínská – Okružní
(viz první bod kontroly usnesení), přijali s uspokojením informaci o schválené studii, která umožní
mimo jiné přesunutí nebo vytvoření nové zastávky před uvedenou křižovatkou. Upozorňují však
opakovaně na nutnost co nejrychlejší realizace této studie, protože hustota provozu a
dlouhodobé neřešení tohoto sporného místa přináší denně rizikové a krizové situace. KMČ tento
požadavek plně podporuje.
(6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

3. Různé.
KMČ bude v průběhu měsíce února pokračovat ve vytváření seznamu nejvíce poškozených
chodníků v našich lokalitách. Zatím komise obdržela písemně nebo od hostů několik návrhů, které
budou do seznamu zařazeny. Další postup bude stejný jako v minulých letech. Vytvořený seznam
bude předán k vypracování finančního ocenění nezbytných prací a dále posouzen odborníky pro určení
priorit oprav podle finančních možností komise a podle dalších kritérií.
(6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 9. března od 17 hodin v zasedací místnosti na
Karafiátově ulici č.6.

V Olomouci dne 9. 2. 2017

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

