Zápis č. 8/2017 ze dne 14. 9. 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,
Otakar Svitavský
Hosté: zástupce Městské policie
Předseda komise přivítal všechny členy komise a zástupce Městské policie Olomouc. Bylo
konstatováno, že komise je v počtu jedenácti přítomných členů usnášeníschopná.
Návrh programu schůze: kontrola plnění usnesení z minulé schůze, dotazy na Městskou policii, návrhy
investičních akcí pro příští rok a různé.
Schválení programu
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
1. Kontrola usnesení z minulého jednání.
Bylo provedeno vyčištění chodníků v lokalitě mezi ulicemi V Hlinkách a Hněvotínská
(vnitroblok) - chodníky byly po letních bouřkách dosti znečištěné spadem ze stromů.
V téže lokalitě byl také proveden ořez keřů, zasahujících i do chodníku.
Torzo zkorodované kovové konstrukce lavičky mezi ulicemi V Hlinkách a Hněvotínská bude
odstraněno do konce měsíce září.
Mezi ulicemi V Hlinkách a Hněvotínská (vnitroblok) byla vyčištěna bývalá požární nádrž a její
okolí od odpadků.
Tři odumřelé smrky u domu v ulici Karafiátová č. 1 budou odstraněny po skončení
vegetačního období v tomto roce.
Pokračuje požadavek na ořez keřů u školního bytu u ZŠ Stupkova.
2. Požadavky a informace - Městská policie.
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.
KMČ zaznamenala splnění požadavku a vyslovuje poděkování za zvýšenou četnost kontrol a
dozoru v prostorách hřiště Malého prince. Svědčí o tom mimo jiné i skutečnost, že od obyvatel
okolních domů nebyly hlášeny žádné další podobné problémy a přestupky.
KMČ nahlásila Městské policii dvě další patrně nepojízdná auta, která stojí na ulici Jílová a
žádá o prověření, zda se již jedná o vraky a je tedy možno je nechat odstranit.
3. Požadavky občanů.
KMČ znova projednala požadavek zástupců obyvatel ulice Skřivánčí na zjednosměrnění
této ulice. Protože byl předložen souhlas s touto dopravní změnou i od firmy IMOS development,
KMČ nemá námitek proti provedení požadované úpravy provozu v této ulici. Současně KMČ
doporučuje, po zvážení dopravní situace v této ulici a okolí, řešit celkovou úpravu případného
jednosměrného provozu i v ulici Na Chmelnici.
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ žádá o provedení ořezu několika stromů na ulici Kmochova před domy č. 15 až 19.
Vzrostlé stromy zasahují větvemi velice nízko do chodníku a ohrožují bezpečnost chodců.
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

KMČ žádá o provedení ořezu keřů před MŠ Jílová 41, které zasahují do chodníku, a o pokácení
suché náletové dřeviny u RD Růžová 70.
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ požaduje vyvolání jednání mezi firmou ČEZ distribuce a TS Olomouc s cílem
dohodnout společný postup při plánované výměně kabelů na ulici Einsteinova a s tím souvisejícím
rozkopáním chodníků. Pokud se jednání neuskuteční, budou náklady na dvojí opravu chodníku jistě
vyšší než při koordinací obou prací.
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
V souvislosti s plánovanou výstavbou obchodního centra Kaufland v naší městské části žádá
KMČ o zorganizování návštěvy pracovníka magistrátu, který bude schopen podat členům komise
fundované informace o tomto projektu a zodpovědět případné dotazy na možné související problémy doprava, parkování a jiné. KMČ nemá k dispozici podklady a informace, aby mohla odpovědně
informovat občany naší městské části.
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
4. Různé.
KMČ vyslovuje poděkování TS Olomouc za spolupráci při řešení opakujícího se problému
s umisťováním odpadních kontejnerů mezi domy na ulici Jílová 10 až 14. Věříme, že se postupně
podaří zajistit stálé umisťování kontejnerů na požadovaná místa.
KMČ současně žádá občany, bydlící v uvedených domech, aby se na KMČ obrátili s případnými
návrhy na nové umístění kontejneru na textil. Vhodné místo na přemístění tohoto kontejneru se zatím
nepodařilo najít. Musí být přitom zachováno rozmístění těchto kontejnerů tak, aby rovnoměrně
pokryly celou oblast, tedy sídliště Tabulový vrch, nebránily ve výhledu, nezabíraly parkovací místo a
stály na zpevněném povrchu. Odkaz na internetové stránky, kde je mapka:
http://www.olomouctridi.cz/odpad/textil
Požadavku obyvatel domu Jílová č. 10 o výsadbu živého plotu bylo odborem životního prostředí
vyhověno. Do konce listopadu bude zeleň vysazena.
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ připravuje plán návrhu investičních akcí pro rok 2018. KMČ navrhuje tyto akce:
Oprava prostoru obou zastávek MHD Kmochova. (Letos byla opravena vozovka, chodník, ale ne
prostor zastávky)
Oprava plochy před školní jídelnou ZŠ Stupkova (povrch, odvodnění atd.).
Chodník ke Karafiátové ulici č. 6 směrem od autobusu (špatný přístup do Klubu pro seniory).
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 12. října od 17 hodin v zasedací místnosti na Karafiátově
ulici č.6.

V Olomouci dne 14. 9. 2017

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

