Zápis č. 9/2017 ze dne 12. 10 2017
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Miloš Gregorovič, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Jaroslav Mihál, Pavel Michalík, Marie
Polepilová, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek
Omluveni: Pavel Hofírek, Zdeňka Plachá, Otakar Svitavský
Hosté: zástupce Městské policie a pan K. Sedlák za SVJ Foerstrova 1
Předseda komise přivítal všechny členy komise, zástupce Městské policie Olomouc a hosta na
dnešním jednání. 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 a různé.
Schválení programu
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
1. Kontrola usnesení z minulého jednání
Požadavek na zorganizování návštěvy pracovníka magistrátu, který bude schopen podat
členům komise fundované informace o projektu výstavby obchodního centra Kaufland, nadále
trvá. Prozatím se nepodařilo žádné takové setkání či návštěvu uskutečnit ani naplánovat.
Požadovaná ošetření, pokácení či ořez keřů a stromů v ulicích Hněvotínská, Růžová a Jílová
byl odsouhlasen příslušným odborem MmOl. Tyto akce budou provedeny v zimním období
2017/2018, nejpozději do 31. 3. 2018. Ořez stromů na ulici Kmochova byl již proveden.
KMČ ještě stále nemá odpověď na několik dotazů k parku a hřišti Malého prince. Jedná se
zejména o mizející dřevěné artefakty, sice chátrající, ale ničím nenahrazované, dále nedořešené okolí
fotbalového hřiště, chátrající výběh pro psy a v neposlední řadě například dotaz na nevhodnou opravu
poškozené houpačky.
Jednání mezi firmou ČEZ distribuce a TS Olomouc s cílem dohodnout společný postup při
plánované výměně kabelů na ulici Einsteinova byla již iniciována a KMČ věří, že bude nalezeno co
nejefektivnější řešení při plánovaných opravách.
2. Požadavky a informace - Městská policie
Městská policie na dotaz o „větší viditelnosti policie ve městě“ sděluje, že stavy příslušníků
Městské policie jsou z hlediska počtu strážníků naplněny a maximálně využívány. Bez zvýšení počtu
členů Městské policie není možné zajistit další rozšíření počtu hlídek a tím vyhovět těmto a podobným
požadavkům.
Umístění prevenčního radaru pro informativní měření rychlosti projíždějících vozidel naráží na
nedostatek těchto zařízení. Momentálně je jejich umístění naplánováno v jiných ulicích. K tomuto
tématu viz ještě bod Různé.
KMČ byla informována o současné situaci kolem několika vozidel, která byla občany
nahlášena jako nepojízdné vraky. Městská policie řešila v nedávné době celkem sedm nahlášených
případů. Dva vraky byly odtaženy, jeden si odvezl majitel a další je v řešení. Pravidla pro uznání
odstaveného vozidla vrakem nesplňují poslední tři nahlášená vozidla, takže v tuto chvíli není možno
přistoupit k jejich likvidaci či odtažení.
3. Požadavky občanů
KMČ byla informována o současném stavu při řešení problematiky rozšíření počtu
parkovacích míst v oblasti bytového domu Foerstrova 1. Uskutečnilo se setkání všech
zainteresovaných zástupců MmOl a zástupců SVJ Foerstrova 1. V současné době se stává problémem
mohutný dub v inkriminovaných prostorách. O definitivním řešení nebylo proto doposud rozhodnuto.

4. Různé.
Vzhledem k informacím od Městské policie, týkající se (ne)instalace prevenčního radaru pro
informativní měření rychlosti v některých vybraných ulicích této městské části, KMČ pověřuje
předsedu komise jednáním o možné spolupráci několika okolních KMČ o případném společném
zakoupení tohoto zařízení. Vzhledem k jeho pořizovací ceně by bylo patrně vhodné rozdělit náklady
na několik KMČ a radar si půjčovat podle předem připraveného harmonogramu. Důvodem pro častější
umísťování tohoto radaru je hlavně zvýšení bezpečnosti provozu se zaměřením na dodržování nejvyšší
povolené rychlosti v daných lokalitách, neboť ve většině případů stačí tato jasná a viditelná informace
k ukáznění chybujícího řidiče.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

KMČ s potěšením vzala na vědomí postupné úpravy zeleně v oblasti mezi poštou Foerstrova,
prodejnou Albert a autobusovou zastávkou. Při podrobnější obhlídce uvedené lokality se ovšem
objevují ještě místa, těmito úpravami nedotčená. Pokud nebude celé prostranství revitalizováno
stejným způsobem, budou neošetřená místa nadále zdrojem nepořádku. KMČ žádá o dokončení
revitalizačních prací, například nahrazení náletových keřů výsadbou okrasných keřů, které ve
větší míře umožní pravidelní čištění této lokality od odpadků a dalšího nepořádku.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu od 17 hodin v zasedací místnosti na
Karafiátově ulici č.6.

V Olomouci dne 12.10. 2017

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

