Zápis č. 7/2017 ze dne 10. 8. 2017
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Zdeňka Plachá, Jaroslav Pour, Otakar Svitavský
Omluveni: Miloš Gregorovič, Josef Kaštil, Pavel Michalík, Jaroslav Mihál, Marie Polepilová, Jiří
Stranyánek,
Hosté: zástupce Městské policie, paní M. Horáková a pan P. Smětal
Tajemník komise přivítal přítomné hosty, členy komise a zástupce Městské policie Olomouc.
Omluvenky kvůli dovoleným a prázdninám způsobily, že počet přítomných členů komise
neumožňoval hlasování o projednávaných bodech. Níže uvedené problémy budou projednány znova
na příštím jednání komise.

Projednávané body:
1. Kontrola usnesení z minulého jednání.
Požadavek na přidání jednoho stojanu veřejného osvětlení na konec spojovací uličky mezi
hudební školou Iši Krejčího a ulicí Stupkova poblíž prodejny Repasport byl shledán oprávněným,
ale jeho realizace bude záviset na výši přidělených finančních prostředků, které zbydou z již
naplánovaných staveb.
Vyznačení parkovacích míst na místech kolmého stání po pravé straně ulice Jílová ve směru
od města (zálivy pro kolmé parkování). Požadavek zařadil OKR do své evidence na stanovení nového
dopravního značení. Skutečné provedení tohoto značení bude patrně uskutečněno až v příštím roce
vzhledem k personálním kapacitám útvaru.
Stav a záměry s úpravou parkoviště u obchodu Albert a přilehlé lokality je možno zjistit na
OSMK, kde je zpracovaná dokumentace na úpravu parkoviště.
Dva požadavky na Městskou policii z minulého jednání KMČ (prevenční radar na ulici Jílová a
větší „viditelnost“ policie v ulicích města) byly doručeny odpovědným pracovníkům a čeká se na
jejich reakci.
2. Požadavky na Městskou policii.
KMČ vyslovila požadavek na zvýšenou četnost kontrol a dozoru v prostorách hřiště Malého
prince. Důvodem je hlavně sezónní večerní srocování skupin občanů či mladistvých v různých
částech parku a následné zvýšení hluku a hlavně nepořádku. Pokud hladina hluku přesahuje jistou
snesitelnou mez, občané z okolních domů volají Městskou policii, ale preventivní obchůzky, případně
upozornění na nevhodné chování, by mohly pomoci snížit nepořádek, který se po ránu na uvedených
místech objevuje.
3. Požadavky občanů.
KMČ doporučila zástupcům obyvatel ulice Skřivánčí, kteří požadují zjednosměrnění této
ulice, aby se obrátili ještě na IMOS development, který staví v uvedené lokalitě bytový dům, zda
nemá námitek proti této akci a není v rozporu s jejich záměry. V případě kladného stanoviska se KMČ
vyjádří k této problematice znovu na příštím jednání komise.
KMČ musí reagovat na komplexnější dotazy obyvatel této městské části, týkající se
plánované výstavby obchodního centra Kaufland a s tím souvisejících změn v okolí této stavby.
Na minulém jednání KMČ bylo sice doporučeno, aby se obyvatelé obraceli na OKR, ale KMČ by
chtěla mít informace nejen o samotné výstavbě, ale také o předpokladech dopravy v okolí nově
budovaného centra, o parkování v přilehlých ulicích a dalších případných souvislostech, které
nastanou po uvedení centra do provozu. KMČ by uvítala návštěvu odpovědných pracovníků na
některém z dalších zasedání KMČ.

KMČ má několik dotazů k parku a hřišti Malého prince.
Z jižní části parku postupně mizí chátrající dřevěné artefakty, které patrně za celou dobu jejich
existence nebyly nijak udržovány, nicméně sloužily svému účelu, zvláště pro děti a mládež. Jejich
odstraňování je definitivní nebo se budou postupně vracet po renovaci? Nebo jsou s uvolňovanými
místy další plány?
Podobně to vypadá s okolím fotbalového hřiště. Chátrající a patrně nebezpečné věci jsou
odstraňovány bez náhrady.
Výběh pro psy, který je součástí parku a je v hojné míře využíván, postupně chátrá a původně
instalovaný kynologický inventář je ponechán bez údržby.
A poslední, leč hodně výmluvný, je údržbový zásah, kdy houpačka pro nejmenší byla po jejím
zničení nahrazena jen prkýnkem a lany, tedy se stala zcela nevhodnou pro houpání malých dětí. To je
dočasný stav nebo už se tato houpačka nebude obnovovat?
4. Různé.
KMČ žádá o následující údržbářské či pěstební zásahy:
Vyčištění chodníků v celé lokalitě mezi ulicemi V Hlinkách a Hněvotínská (vnitroblok) - chodníky
jsou po letních bouřkách dosti znečištěné spadem ze stromů. V téže lokalitě provést také ořez keřů,
zasahujících i do chodníku.
Odstranit torzo lavičky (kovová konstrukce je již zkorodovaná) mezi ulicemi V Hlinkách a
Hněvotínská (vnitroblok).
Mezi ulicemi V Hlinkách a Hněvotínská (vnitroblok) vyčistit bývalou požární nádrž a její okolí od
odpadků (mj. množství PET lahví) a vyčistit keře v okolí nádrže od odpadků.
Pokácet tři odumřelé smrky u domu v ulici Karafiátová č. 1,
Provést ořez keřů u školního bytu u ZŠ Stupkova.

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 14. září od 17 hodin v zasedací místnosti na Karafiátově
ulici č.6.

V Olomouci dne 10. 8. 2017

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

