Zápis č. 6/2017 ze dne 8. 6. 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, paní B. Valentová, pan P. Valenta a paní B. Paučková.
Předseda komise přivítal přítomné hosty, členy komise a zástupce Městské policie Olomouc. Bylo
konstatováno, že komise je v počtu devíti přítomných členů usnášeníschopná.
Návrh programu schůze: kontrola plnění usnesení z minulé schůze, dotazy na městskou policii, žádosti
k vyjádření z magistrátu, požadavky hostů, různé.
Schválení programu
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.
(9 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. Přestože
probíhají vstřícná oboustranná jednání, nepodařilo se doposud dosáhnout požadovaného stavu. KMČ
pověřila svoji členku v pokračování jednání ve snaze zajistit trvale požadované úpravy. V otázce
přesunutí kontejneru na textil se ještě jedná o nalezení místa, vhodného pro jeho umístění.
Vyjádření k vlastnictví tří požárních nádrží z majetkoprávního odboru zní, že nelze určit
vlastníka. Bez tohoto vyjádření není možno zahájit případná jednání o dalším osudu těchto nádrží.
Požadavek KMČ na vytvoření vodorovného značení parkovacích míst v ulici za domy
Stupkova číslo 528/ 1b, 1c a 1d byl schválen a připravuje se jeho provedení.
Na četné dotazy ohledně připravovaného projektu stavby obchodního centra firmy Kaufland
sděluje KMČ, že podrobnější informace mohou zájemci získat na Magistrát města Olomouce,
Odbor koncepce a rozvoje, u pana ing. arch. Jiří Šobra. Odbor komunikuje s developerem a směřuje
jej k úpravám a přizpůsobení stavby tak, aby esteticky a prakticky kopírovala současný ráz okolí.
Městská policie sdělila KMČ, že oprávněnost průjezdu kamionů v této městské části je denně
kontrolována Městskou policií Olomouc i Policií České republiky. V drtivé většině se skutečně jedná
jen o zásobovací kamiony s platným povolením průjezdu.
Předseda informoval přítomné o červnovém/červencovém pokračování v pracích na ulici Jílová
(chodník, cyklostezka) s tím, že vznikne nových 12 parkovacích míst.
2. Požadavky na Městskou policii.
KMČ vyslovila požadavek na použití prevenčního radaru na ulici Jílová v odbočce k mateřské
školce. Obyvatelé z této oblasti, přivádějící a přivážející děti do školky, zaznamenávají velice často již
od pohledu patrné nedodržování povolené rychlosti v této ulici. KMČ se domnívá, že by umístění
tohoto radaru pomohlo ke zvýšení kázně projíždějících řidičů.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ vnímá a ztotožňuje se s názory občanů, že strážníků Městské policie by mohlo být
v ulicích více. Zástupce MP popsal zhruba systém hlídek v celém městě, občané jsou i v oblasti
působení naší KMČ informování o možnosti a nutnosti obracet se telefonicky na MP při problémech.
Činnost MP je hodnocena obecně velice kladně, ale občané se přesto domnívají, že větší viditelnost
policistů v ulicích města by mohla působit preventivně na pořádek, parkování a chování lidí.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
3. Žádosti magistrátu o vyjádření komise
KMČ souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 263/5 ostatní plocha o celkové výměře
141m2 a parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře 81,5m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. u
výměníkové
stanice
u
parkoviště
obchodu
ALBERT
dle
žádosti
čj.:SMOL/088679/2017/OMAJ/MR/Jan. Uvedený pozemek znemožňuje další rozvoj a realizaci zde
plánovaného a schváleného projektu. KMČ kvituje a podporuje plán vzniku vzdělávacího střediska,
galerie a kavárny.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

4. Podněty občanů
KMČ žádá o prořez keřů na parkovištích mezi domy na ulici Jílová 6 a 8. Keře jsou přerostlé a
i po případném jarním ošetření rychle dorůstají. Zasahují až do parkovacích míst a způsobují potíže při
vystupování a nastupování do aut. Je zjevné, že prořez jednou za rok není dostačující!
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ souhlasí s názory občanů a žádá o přehodnocení systému kontrol při údržbě zeleně
v městských částech. Přesto, že občané zaznamenávají sekání trávníků a ošetřování stromů a keřů,
dochází často k nedostatečné koordinaci při dokončování jednotlivých prací. Posekaná tráva při
dožínání zůstává na chodnících či dětských hřištíc. Po ořezech stromů i keřů je třeba zajistit včasný
odvoz větví. Po ořezech keřů je také nutno vyhrabat a odklidit veškerý odpad skrytý pod nimi.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ nemá obecně námitek proti případnému pokácení dubu u zadního vchodu do domu
číslo 27 v ulici Jílová, ale před jeho definitivním schválením KMČ žádá SVJ uvedeného domu o
předložení písemného návrhu obyvatel domu s tímto kácením.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ souhlasí a podporuje požadavek na přidání jednoho stojanu veřejného osvětlení na
konec spojovací uličky mezi hudební školou Iši Krejčího a ulicí Stupkova poblíž prodejny
Repasport. Na této uličce podél plotu školky jsou dva stožáry, ale na jejím konci osvětlení chybí.
Zvláště v zimních měsících je v této části chodníku zcela tma a přitom je zde dosti velký provoz
(školka, hudební škola).
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ zaznamenala stížnosti občanů na přemnožení holubů a s tím související větší znečištění
holubím trusem na chodnících. KMČ žádá o prověření možností buď hubení těchto holubů, nebo o
zajištění občasného čištění nejvíce znečištěných míst. (Zejména ulice Jílová)
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ požaduje vyznačení parkovacích míst na místech kolmého stání po pravé straně ulice
Jílová ve směru od města (zálivy pro kolmé parkování). Současné řazení parkujících aut nevyužívá
parkovací prostory dostatečně efektivně.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
5. Různé.
KMČ žádá o informaci jaký je plán a případný záměr upravit parkoviště u obchodu Albert a
přilehlé lokality. Důvodem jsou požadavky zde bydlících občanů na přemístění odpadních kontejnerů
u výjezdu z parkoviště.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 10. srpna od 17 hodin v zasedací místnosti na
Karafiátově ulici č.6.

V Olomouci dne 8. 6. 2017

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

