Zápis č. 10/2017 ze dne 9. 11. 2017
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Miloš Gregorovič, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Jaroslav Mihál, Pavel Michalík, Zdeňka
Plachá, Marie Polepilová, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský
Omluveni: Pavel Hofírek, Jaroslav Pour
Hosté: zástupce městské policie, paní Mikšíková a paní Černá
Předseda komise přivítal všechny členy komise, zástupce Městské policie Olomouc a hosty na
dnešním jednání. Bylo konstatováno, že komise je v počtu devíti 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.
(9 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, nebyl
vyslyšen, KMČ bylo doporučeno sledovat v této věci úřední desku. KMČ proto doporučuje občanům
obracet se se svými dotazy přímo na vedoucího Odboru koncepce a rozvoje MmOl., pana Ing. Marka
Černého, osobně, telefonicky nebo e-mailem: Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje,
Hynaisova 10, Kancelář: 4/440;
tel.: 588 488 380 | mobil: 724 361 204; E-mail:
marek.cerny@olomouc.eu
KMČ obdržela odpověď na několik dotazů k parku a hřišti Malého prince: Mizející dřevěné
artefakty – u TSMO je objednaná obnova, s autorem probíhá jednání ohledně využití a úpravy této
části parku - buď doplnění inventáře o fitness prvky, nebo jen obnova stávajícího mobiliáře "letní
čítárny". Společně s tím řešíme i úpravu kamenného kopce na kvetoucí skalisko doplněné o trvalky skalničky, aby kopec nelákal ke šplhání po kamenech. Nedořešené okolí fotbalového hřiště chátrající věci nejsou odstraňovány bez náhrady, TSMO vyrábí jejich repliky stejně, jako vyrábí
repliku židle na kamenný kopec. Tyto části mobiliáře budou navráceny zpět na svá původní stanoviště.
Chátrající výběh pro psy - obnovu nebo doplnění mobiliáře už druhým rokem řešíme s firmou, která
do dětských hřišť dodává mobiliář pro děti a také vyrábí mobiliář i pro kynologické účely nebo pro hry
psů. Zatím nám nepředložili cenovou nabídku a uspokojivý návrh, na nějž bychom mohli vyčlenit
finance z rozpočtu města.
Požadavek preventivního radaru pro informativní měření rychlosti a jeho případné společné
zakoupení několika sousedícími KMČ bude projednán předsedy KMČ na jejich zasedání dne 14.
prosince tohoto roku.
Požadavek na revitalizaci další části oblasti mezi poštou Foerstrova, prodejnou Albert a
autobusovou zastávkou byl předán na příslušný odbor MmOl.
2. Požadavky občanů.
KMČ obdržela opakovaně již několikrát avizovaný požadavek na řešení zcela nevyhovující
a velice rizikové situace v oblasti křižovatky Okružní – Hněvotínská. Občané, bydlící v této oblasti
upozorňují již několik roků (desátý rok?!) na nebezpečné přecházení této křižovatky po výstupu nebo
při nástupu na autobusy na konečné zastávce Tabulový vrch. Chybí buď jasně označený přechod, nebo
vytvoření další zastávky autobusů MHD ještě před touto křižovatkou. Poslední odpověď na požadavek
občanů obdržela KMČ v únoru tohoto roku. Byla to informace o zpracování studie na úpravu této
křižovatky a postoupení materiálu odboru investic. Od té doby nenastal žádný posun. Nyní má KMČ
informaci, že situace bude řešena a požadované úpravy provedeny současně se stavbou obchodního
centra Kaufland v uvedené lokalitě. KMČ požaduje jasnou informace, zda skutečně dojde
v průběhu roku 2018 k těmto úpravám, nebo již skutečně zoufalí starší lidé a rodiče dětí, které
musejí denně tuto křižovatku přecházet, budou nadále riskovat své zdraví a životy!
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

3. Různé.
KMČ obdržela dotaz od občanů bydlících v bytovém domě Kmochova 34+36 ve věci jimi
plánované stavební úpravy balkónů na jejich domě. Jedná se o přebudování balkónů na lodžie a jejich
následné zasklení. SVJ si nechalo zpracovat projekt a následně podalo žádost o stavební povolení, té
však nebylo vyhověno. Důvodem je, že dle názoru Oddělení územního plánování a architektury OKR
by stavební úpravy narušily celkový estetický vzhled dané lokality. K tomu občané namítají, že
identická stavební akce bez problémů proběhla zhruba před 3 roky na vedlejším domu Svornosti
47+49 a OKR tehdy vydal souhlasné stanovisko. KMČ se dotazuje, dle jakých kritérií OKR
posuzuje estetický vzhled domů v naší lokalitě a kde je možno získat text, v němž by kritéria byla
sepsána. Předešlo by se tak zamítnutí žádosti o stavební povolení až poté, co si SVJ nechá zpracovat
projekt a má již celou akci naplánovanou.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ žádá o úklid velkého množství cigaretových nedopalků na zastávce MHD Stupkova
směr centrum. Nedopalky se již několik měsíců nacházejí kolem všech přilehlých keřů v okolí
zastávky.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

KMČ požaduje opětovně následující pěstební zásahy (ořez nebo kácení): keře před domem
Stiborova 19, suchý modřín u domů Stiborova 22 a 24 a suchá jabloň vedle garáží G1. Tento
požadavek byl předložen v lednu tohoto roku a v únoru bylo přislíbeno jeho vyřešení po
ukončení zimní sezóny.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

KMČ byla upozorněna na poškozenou inzertní tabuli, patrně firmy Tabloservis, u boční stěny
pošty Foerstrova. Tabule leží již delší dobu vyvrácená na zemi. KMČ požaduje opravu nebo
likvidaci této poničené reklamní plochy.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

KMČ obdržela požadavek na úpravu podélného parkování osobních aut na ulici Okružní
v oblasti vjezdů do garáží G1 až G4. Výjezd z garáží do frekventované ulice Okružní se stal
nebezpečným od doby, kdy po celé délce ulice parkují auta. KMČ požaduje vytvoření vodorovného
dopravního značení (například V12d zákaz stání) v místech výjezdů z garáží tak, aby byla zajištěna
dobrá viditelnost v obou směrech.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Další jednání komise se uskuteční mimořádně ve středu 13. prosince od 17 hodin v cukrárně kavárně Pusinka na ulici Kmochova.

V Olomouci dne 9.11. 2017

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

