Zápis č. 5/2017 ze dne 11. 5. 2017
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Miloš Gregorovič, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Jaroslav Mihál, Zdeňka Plachá,
Marie Polepilová, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský
Omluveni: 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 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.
Vývoj situace kolem odpadních kontejnerů mezi domy 10 a 12 na ulici Jílová. KMČ kvituje přesun
kontejnerů na uvedeném místě, nicméně upozorňuje oddělení odpadového hospodářství magistrátu,
že zaměstnanci TSMO při svozu odpadů nevracejí kontejnery na domluvené místo blíže k chodníku.
Tím se požadovaný účinek opatření nedaří zajistit a výjezd z parkoviště je nadále problematický a
nebezpečný.
KMČ dále požaduje upřesnění termínu pro přesunutí kontejneru na textil. Tento kontejner má
být přesunut po jednání s odpovědnou firmou, není ovšem uveden žádný termín tohoto jednání.
Byly odstranění zbytky po lavičce na ulici Foerstrova číslo 15, ale KMČ stále neobdržela vyjádření
k vlastnictví tří požárních nádrží. Bez tohoto vyjádření není možno zahájit případná jednání o dalším
osudu těchto nádrží.
Pěstební zásah u domu číslo 14 v ulici Jílová – ořez/pokácení ořešáku – bude proveden po
skončení vegetačního období. KMČ se přiklání spíše k variantě pokácení tohoto stromu, který je
potencionálně nebezpečný náklonem k chodníku, velkými a tvrdými padajícími plody (nejedlé ořechy)
a znečišťováním okolí.
2. Požadavky na městskou policii.
KMČ vyslovila požadavek na zvýšení dohledu a zvětšení počtu namátkových kontrol u
projíždějících kamionů v naší městské části. Jedná se zejména o kontrolu oprávnění k průjezdu pro
zásobování a ověření, že ulice nejsou používány v rozporu s dopravními omezeními.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

3. Požadavky občanů.
KMČ souhlasí se žádostí SVJ o ozelenění plochy před domem č. 533/10 na ulici Jílová. Jednalo by
se o výsadbu živého plotu – viz přiložený návrh.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

KMČ žádá o zajištění požadavku SVJ v domech Stupkova číslo 528/1b, 1c a 1d na vytvoření
vodorovného značení parkovacích míst v této slepé ulici. Jedná se o podélné stání na jedné straně
ulice a kolmé stání na druhé straně včetně vyznačení prostoru pro otáčení vozidel na konci
parkoviště.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

KMČ žádá o úpravu travnaté plochy mezi domem Karafiátová 4 a parkovištěm. Trávník byl
poškozen vjezdem těžké jeřábní techniky při práci během měsíce dubna. Jedná se o případ, který
KMČ již několikrát řešila na různých místech této městské části. Opět nebyla po práci těžké techniky
automaticky sjednána náprava.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
4. Různé.
KMČ byla informována o přípravách projektu pro stavbu obchodního domu firmy Kaufland
na křižovatce ul. Hněvotínské a Okružní. KMČ žádá o možnost nahlédnutí do připravovaného
projektu tak, aby mohla fundovaně zodpovídat případné dotazy obyvatel dotčených oblastí. KMČ
předpokládá, že členové komise by měli vědět o připravovaných zásadních stavebních projektech
s předstihem.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Připomínky k Regulačnímu plán RP22 Sídliště Neředín – Nová Ulice.
V tomto projektu nejsou zahrnuty oboustranné parkovací úpravy na ulici Junácká. Regulační plán
končí v této ulici v jejím středu a ani v upravované části není počítáno s kolmým stáním parkujících
aut - ačkoliv na ulici Kmochova je toto plánováno na obou stranách ulice a provoz, například MHD, je
nesrovnatelný. Junácká ulici je přes den zcela zaplněna parkujícími auty zaměstnanců a pacientů FN.
Ve vnitrobloku na rozích ulic Kmochova a Svornosti je plánována podzemní garáž (G44) a nad ní
hřiště. Domníváme se, že mezi těmito domy vzroste enormním způsobem hlučnost při využívání
tohoto hřiště dětmi a mládeží. Před takovým zásahem by bylo patrně nutné setkání obyvatel
uvedených domů s tvůrci projektu, neboť doposud tento prostor byl klidový jen s běžným provozem
aut při parkování a vyjíždění z parkoviště.
Navrhujeme nerealizovat nově navržené propojení ulice Frágnerovy a Karafiátové z parkoviště za
domy na ul. Frágnerova. Odůvodnění: rozsáhlé kácení, redukce travnaté plochy, přerušení
frekventovaného chodníku; zákoutí, které je v tuto chvíli jedním z posledních klidných míst v KMČ, by
se stalo frekventovaným).
V regulačním plánu navrhované podélné stání na ul. Stupkova směr Hněvotínská / Tabulový vrch
nerespektuje nově zřízené (a DI PČR navržené) vodorovné dopravní značení vč. zpomalovacího prahu.
Na ulici Stupkova je na několika místech navrženo vytvoření podélného parkování na obou
stranách ulice. Z předložených plánů nebylo zcela jasné, zda se uvažuje o celkovém rozšíření ulice na
úkor zelených travnatých pásů. Pokud tomu tak nebude, domníváme se, že při oboustranném
parkování nebudou mezi parkujícími auty volné dva jízdní pruhy o šířce, kterou požaduje legislativa.
Průjezd autobusů MHD je již nyní v této ulici velmi komplikovaný.
Před kioskem (prodejna potravin) na ul. Stupkova (napravo ve směru jízdy do centra, před zast.
MHD Stupkova) doporučujeme zřídit alespoň 1 parkovací místo pro krátkodobé stání pro zákazníky
kiosku. Odůvodnění: současný stav je takový, že i přes zákazovou dopravní značku před kioskem
krátkodobě parkují zákazníci a blokují průjezd busů MHD, což potvrzují i samotní řidiči busů. Toto
parkovací místo by zároveň využívali rodiče žáků ZŠ Stupkova, kteří vozí děti do školy a mohli by zde
děti vysadit (což je i požadavek vedení ZŠ Stupkova).
Nedoporučujeme v RP navržený posun zastávky MHD Stupkova o několik metrů vpřed ve směru
jízdy busu do centra města. Navrhujeme nechat zastávku na současném místě a v úseku před
zastávkou až po křižovatku Stupkova - Kmochova zrealizovat podélné stání.
Nedoporučujeme v RP navržený posun zastávky MHD Karafiátová o několik metrů vpřed ve směru
jízdy busu do centra města.

Pokud by došlo k vytvoření místního centra pro setkávání lidí (což je návrh Komise pro architekturu
Rady města Olomouce), považujeme za nejvhodnější lokalitu roh na křižovatce ulic Jílová a Kmochova
(místo, označené v RP jako „16“ - nyní je zde stánek s posezením - cukrárna).
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 8. června od 17 hodin v zasedací místnosti na
Karafiátové ulici č. 6.

V Olomouci dne 11. 5. 2017

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

