Zápis č. 3/2017 ze dne 9. 3. 2017
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Miloš Gregorovič, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Jaroslav Mihál, Pavel
Michalík, Zdeňka Plachá, Marie Polepilová, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek
Omluveni: Otakar Svitavský
Hosté: zástupci Městské policie a pan K. Sedlák, předseda SVJ Foerstrova 1
Předseda komise přivítal přítomného hosta, členy komise a zástupce Městské policie. Bylo
konstatováno, že komise je v počtu deseti 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.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
1. Kontrola usnesení z minulého jednání.
Požadavek na řešení situace kolem odpadních kontejnerů mezi domy 10 a 12 na ulici Jílová
nadále trvá, předseda KMČ bude informovat o detailech tohoto požadavku Odbor životního prostředí
MmOl.

2. Investiční akce a opravy chodníků.
KMČ vypracovala návrh dvou největších oprav chodníků pro letošní rok, z nichž každá
přesahuje finanční možnosti ročního rozpočtu komise. KMČ se bude se ucházet o přidělení peněz na
tyto opravy z částky, rozdělované každoročně na mimořádné a finančně náročné opravy komunikací
pro celé město. První z těchto akcí je oprava chodníku na ulici Kmochova od autobusové zastávky
Kmochova podél domů 25 až 31 na roh ulice Svornosti. Tento úsek chodníku je ve velmi špatném
stavu, chůze v noci je životu nebezpečná kvůli zvlnění a poškození chodníku. Úsek od uvedené
autobusové zastávky patří k frekventovaným chodníkům. Částka na tuto komplexní opravu přesahuje
350.000,- Kč. Druhou takto rozsáhlou akcí je kompletní oprava chodníku opět na ulici Kmochova u
domů číslo 3 až 9. I tato zamýšlená oprava představuje částku 325.000,- Kč.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ obdržela pro letošní rok požadavky na další opravy chodníků. Níže uvedený seznam
bude předán k finančnímu ohodnocení nákladů, následně posouzen příslušnými odbory magistrátu
ohledně závažnosti a nutnosti té které opravy. Z uvedených a schválených položek musí KMČ vybrat
podle finančních možností konkrétní opravy tak, aby byly co nejefektivněji využity přidělené finanční
prostředky pro tento rok.
Současný seznam požadavků vypadá následovně:
Hněvotínská ulice u domů číslo 48 až 50; ulice Karafiátova – přístup do knihovny a klubu pro seniory;
Dobnerova ulice (tato oprava bude patrně přiřazena k projektu opravy parkoviště); chodník na
Foerstrově ulici (asfalt) – přislíbena oprava OSMK; páteřní chodník od ulice Karafiátova č. 6 směrem
mezi zahradou školky na Jílové až po hasičskou nádrž; Stupkova ulice od zastávky Karafiátova
směrem na Hněvotínskou (na severní straně); dodělávka opravy na ulici Stiborova; spojovací chodník
Foerstrova 1; oprava chodníku kolem firmy Drupos.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

3. Různé.
KMČ požaduje provést prořez borovice na rohu domu na ulici Zelená číslo 17 tak, aby byl
vytvořen dostatečný podhled pod větvemi stromu pro bezpečný průchod tímto místem.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ žádá o odstranění zbytků po lavičce u domu na ulici Foerstrova číslo 15. Z lavičky zbyly
již jen dva železné rámy, které jednak působí neesteticky a mohou být také příčinou poranění
kolemjdoucích.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ upozorňuje, že stále není k dispozici vyjádření k vlastnictví tří bývalých požárních nádrží
v lokalitě městské části. V zápise č. 9 z roku 2015 je konstatováno, že problémy s úklidem těchto
nádrží vznikají z nevyjasněných vlastnických práv. Protože se opět blíží doba úklidu veřejných
prostor, žádá KMČ o informaci o vlastnictví těchto nádrží tak, aby bylo možno zajistit jejich úklid.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 13. dubna od 17 hodin v zasedací místnosti na
Karafiátově ulici č.6.

V Olomouci dne 9. 3. 2017

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

