Zápis č. 1/2018 ze dne 11. 1. 2018
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch

Přítomni: Miloš Gregorovič, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Pavel Michalík,
Zdeňka Plachá, Marie Polepilová, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský
Hosté: zástupci městské policie a pan ing. B.Čakovský (za SVJ Foerstrova 34 a 36)
Předseda komise přivítal všechny členy komise, zástupce Městské policie Olomouc a hosta na
prvním letošním 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.
Vzhledem k vánočním a novoročním svátkům nebyly vyřešeny některé připomínky a
požadavky z minulého jednání KMČ a jsou proto uvedeny znova v tomto zápisu. Jedná se o
tyto dva požadavky:
KMČ nadále trvá na zodpovězení dotazu, kde lze nalézt kritéria, na základě nichž je
v městské části Tabulový vrch posuzován estetický vzhled budov. Jedná se o obecný
pohled na uvedenou problematiku, neboť v otázce konkrétního požadavku z minulých jednání
KMČ (nové umístění lodžií na dvou domech v ulici Kmochova), došlo k výraznému posunu
v řešení celé záležitosti.
Nadále trvá požadavek na úklid velkého množství cigaretových nedopalků na
zastávce MHD Stupkova (směrem do centra) a v přilehlých keřích. Ve stejném stavu je i
opakující se požadavek na ořez přerostlých keřů v okolí školnického bytu ZŠ Stupkova –
keře jsou vyšší než okna bytu a byt značně stíní.
Požadavek na opravu nevyhovujícího stavu silnice na Hněvotínské ulici (od křižovatky
s Dobnerovou ulicí až po Okružní - zejména se jedná o propadlý povrch vozovky téměř u
všech kanálů) bude vyřešen v jarních měsících tohoto roku.
2. Požadavky občanů.
KMČ obdržela požadavek od občanů, bydlících v bytovém domě Kmochova 34+36 na
odstranění již nepoužívaných přístavků na odpadní kontejnery v prostorech mezi domy.
Nejen, že již neslouží svému účelu, ale jsou také příhodným místem pro různé odpadky a
znečištění okolního prostoru. KMČ souhlasí s jejich odstraněním.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Na základě požadavků obyvatel na ulici Kmochova (sudá čísla) KMČ žádá o
posouzení možnosti vytvořit na této ulici několik zálivů pro umístění odpadních
kontejnerů. Ve spodní části této ulice nebylo na tyto úpravy při umísťování odpadních
kontejnerů pamatováno.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

KMČ požaduje na základě upozornění občanů, bydlících na ulici Jílová v domech 32
a 34, o provedení úpravy krátké komunikace, která vede za uvedenými domy na
parkoviště. Vzhledem k úzkému profilu a případným parkujícím autům v této ulici, musí
projíždějící automobily najíždět částečně na travnatý pás, který je proto v podstatě
permanentně rozježděný a poškozený.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
3. Různé.
KMČ doporučuje na základě připomínek občanů, kteří častěji odpočívají na lavicích
v parku Malého prince, vybavit prostory parku odpočinkovými místy v zastíněných
oblastech hřiště a parku. KMČ necháváme na zvážení, zda by šlo doplnit některá místa o
vhodné zastínění nebo by stačilo umístit několik laviček do stínů stromů. Jakákoliv podobná
úprava by vytvořila, zejména pro straší obyvatele této městské části, park lákavější k posezení
i v horkých letních měsících.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ začala shromažďovat požadavky na nejnutnější opravy chodníku v oblasti
působnosti komise pro letošní rok. Po obdržení všech požadavků bude postupováno stejně,
jako v minulých letech – navržené úseky chodníků nechá komise posoudit odpovědnými
útvary magistrátu a podle výše finančních prostředků bude potom rozhodnuto o provedení
oprav a rekonstrukcí.

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 8. února od 17 hodin v zasedací místnosti na
Karafiátově ulici č. 6.

V Olomouci dne 11. 1. 2018

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

