Zápis č. 4/2017 ze dne 13. 4. 2017
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Zdeňka Plachá, Marie Polepilová, Jaroslav Pour,
Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský
Omluveni: Miloš Gregorovič, Jaroslav Mihál, Pavel Michalík,
Hosté: zástupce 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 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.
Požadavek na řešení situace kolem odpadních kontejnerů mezi domy 10 a 12 na ulici Jílová
byl projednán členy komise a pracovníky MmOl, odbor životního prostředí. Bylo dohodnuto
přesunout kontejnery na plast a barevné sklo na opačnou stranu vjezdu mezi domy Jílová 10 a 12 a
jejich umístění ke stávajícím kontejnerům na komunální odpad. Posádky vozidel budou při svážení
odpadu poučeny, aby dávaly kontejnery po vyprázdnění co nejdále od hlavní komunikace. Přemístění
kontejneru na textil bude řešeno dodatečně s odpovědnou firmou. Doufáme, že tato opatření přispějí
k větší bezpečnosti při výjezdu vozidel z uvedeného parkoviště.
Prořez borovice na rohu domu na ulici Zelená 17 bude proveden v tomto roce v nejbližším
možném termínu.
Odstranění zbytků po lavičce na ulici Foerstrova číslo 15, stejně jako vyjádření se k vlastnictví
tří požárních nádrží bude předmětem dalšího jednání s příslušnými odbory magistrátu.
Investiční akce v souvislosti s opravami chodníků budou podrobněji rozepsány v další části
zápisu.
2. Požadavky na městskou policii.
KMČ informovala městskou policii o připravovaných projektech pro zvýšení počtu
parkovacích míst v naší městské části. Jedná se o několik připravovaných lokalit, které by pomohly
tento problém alespoň částečně řešit. V tuto chvíli se jedná o návrhy a připravované projekty, které
ještě projdou veřejnými diskuzemi.
3. Požadavky občanů.
KMČ byl přednesen požadavek na výsadbu živého plotu u domu č. 10 na ulici Jílová. KMČ
bere tento požadavek na vědomí a zařadí ho do požadovaných řešení na příští schůzi po bližší
specifikaci tohoto požadavku obyvateli uvedeného domu.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ žádá o následující pěstební zásahy: ořez ořešáku u domu číslo 14 na ulici Jílová, dále
pokácení suchých stromů ve vnitrobloku za domy čísla 17, 19 a 21 na ulici Stiborova a pokácení
suché jabloně před domy číslo 16 a 18 taktéž na ulici Stiborova.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

KMČ byla informována o občasných problémech s přeplněnými kontejnery na bioodpad.
Praxe ukazuje, že některé kontejnery jsou zaplněny podle lokality, v níž jsou umístěny, velice brzy a
odvoz odpadu jednou za čtrnáct dní není dostačující. KMČ doporučuje provést průzkum a případné
přemístění/ doplnění kontejnerů nebo jejich častější vyvážení tak, aby bylo umožněno jejich optimální
využívání.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
4. Různé.
Na četné dotazy sděluje KMČ, že je připraven developerský projekt na stavbu bytového domu
v naší lokalitě. Zde jsou zevrubné informace: Developerský projekt - bytový dům „Byty Stupkova“
bude půdorysného tvaru písmene U v celkové výšce 5 nadzemních pater. V projektu je navrhnuto
celkem 73 bytových jednotek o dispozicích 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk. Součástí projektu je také jedna
komerční jednotka. Příslušenstvím všech bytů je terasa nebo balkón a sklep. Parkování je zajištěno u
vybraných bytů v 1.NP bytového domu, kde se nachází 54 garážových stání, venkovní parkovací místa
budou umístěna v ulici Dobnerova a ulici Stupkova. Rok realizace: 2017-2018. Počet bytů: 73

Podrobnější informace lze najít na internetové adrese:
http://www.imos-development.cz/nove-byty-domy/bytovy-dum-stupkova-olomouc
KMČ souhlasí s prodejem nemovité věci ve vlastnictví Statutárního města Olomouce – parcela
č. 158/22 ostatní plocha o výměře 32m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, uvedenému žadateli. (Spisová
značka S-SMOL/012679/2017/OMAJ/Jan)
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ schvaluje, po obdržení informací o nákladech a vhodnosti vybraných lokalit pro letošní rok,
k opravě následující chodníky: Chodník směřující od zastávky Kmochova (čísla domů 25-31) ke
křižovatce s ulicí tř. Svornosti v předpokládané výši 353 211,- Kč a dále na ulici Hněvotínská 48
oprava poklopu 30/30. Celkové plánované náklady jsou podle projektu 359.721,- Kč
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Jako každý rok, i letos připravuje KMČ Dětský den v parku Malého Prince. Akce se bude konat
v neděli 25. června 2017.

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 11. května od 17 hodin v zasedací místnosti na
Karafiátové ulici č.6.

V Olomouci dne 13. 4. 2017

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

