Zápis č. 3/2018 ze dne 8. 3. 2018	
  
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
	
  
	
  
	
  

Přítomni: Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Marie Polepilová, Jaroslav Pour, Jiří
Stranyánek, Otakar Svitavský
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc a host pan K. Sedlák za SVJ Foerstrova 1.
Předseda komise přivítal všechny členy komise, hosta a zástupce Městské policie Olomouc.
Bylo konstatováno, že komise je v počtu šesti přítomných členů usnášeníschopná.
Návrh programu schůze: kontrola plnění usnesení z minulé schůze, dotazy na Městskou
policii, požadavky občanů a oprava poškozených chodníků.
Schválení programu
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání. (7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
1.   Kontrola usnesení z minulého jednání
Nesplněné/trvající požadavky:
A.   Požadavek na posouzení možnosti vytvořit na ulici Kmochova několik zálivů pro
umístění odpadních kontejnerů je nadále v jednání.
B.   Pokračuje požadavek zařazení celé oblasti kolem rybníčku do revitalizační studie.
Splněné/s kladnou odpovědí požadavky:
A.   Ořez přerostlých keřů v okolí školnického bytu ZŠ Stupkova bude proveden
v nejbližším možném termínu.
B.   U požadavku na provedení úpravy krátké komunikace, která vede za domy na ulici
Jílová 32 a 34, bylo zjištěno, že dle regulačního plánu má dojít k rozšíření parkoviště,
takže se rozšíření příjezdové cesty spojí s touto investicí.
C.   V otázce instalace elektrického osvětlení na ulici Stupkova v oblasti rybníčku bylo
zjištěno nedostatečné osvětlení a bude jedna, případně dvě, lampy dodány.
D.   Rozježděný trávník na ulici Stiborova za domem č. 9 bude opraven a jeho následné
nepoškozování bude zajištěno zvýšenými obrubníky.
E.   Prořez a pokácení odumřelých stromů na ulicích Karafiátová, Růžová a Stiborova je
již připravován a bude proveden v nejbližším možném termínu.
F.   Komise v rámci hlasování per rollam souhlasí s pronájmem pozemků umožňujících
zahrádky před cukrárnou Pusinka (Kmochova) a cukrárnou Katrin (Na Vozovce).
2.   Požadavky občanů
KMČ upozorňuje na dlouhodobé problémy a nedostatky při přebírání městem
objednaných zakázek stavebních prací, spojených s terénními úpravami a výkopovými
pracemi, při nichž dochází k následnému poničení chodníků a silnic. Proto KMČ důrazně
žádá, aby byli při předávání díla vždy přizváni zástupci KMČ. Posledním případem je
silně poničený a poškozený chodník na ulicích Einsteinova – Karafiátová, který byl ponechán
ve zcela dezolátním stavu po zemních pracích, prováděných patrně společností ČEZ. Naštěstí
v tomto případě bude dosaženo nápravy - chodník bude v rámci reklamace opraven stejně
jako zlom na chodníku před cukrárnou Pusinka na ulici Kmochova.
(7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

KMČ žádá OSMK a OKR na základě podnětu občanů o řešení špatného stavu chodníku
před domem Kmochova 22 a 24. Jde mimo jiné také o estetický problém spojený
s odpadními kontejnery stojícími na tomto chodníku. (7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ již dříve požadovala pěstební zásah do vegetace před poštou na ulici Foerstrova.
Bylo zjištěno, že od roku 2008 existuje projekt Obnova zeleně při ulici Foerstrova,
zpracovaný RMO, ve kterém je plánováno postupné odstraňování keřů. KMČ požaduje
OŽP, aby se postupovalo nadále podle uvedeného projektu a plánovaný zásah v keřové
skupině K7 se uskutečnil a dokončil v co nejkratší době. (7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ žádá o opravu sběrného kanálku v ulici Járy Da Cimrmana. Jedná se o část
pozemku mezi číslem domu 1 a 2. Chybí litinové či jiné kryty kanálků, kanálky jsou ucpané.
Byly již několikrát opravovány, ale oprava nebyla úspěšná. (7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
3.   Oprava poškozených chodníků
KMČ na základě podnětů občanů nechala zpracovat nacenění oprav navržených chodníků.
Dva finančně nejnáročnější úseky chodníku k opravě, na které by v celkové sumě
nestačily finanční prostředky KMČ, byly přeřazeny do požadavků z rozpočtu města (A to z
prostředků 2,7 milionů korun o kterých rozhoduje rada města). Jedná se o chodník:
v lokalitě Karafiátová – Frágnerova a jeho pokračování Frágnerova – Růžová. Nejlépe
jako celková oprava případně rozdělení opravy do dvou etap.
Celková částka tři sta tisíc korun bude následně vyčerpána do těchto úseků:
Chodník z ulice Stupkova u rybníčku (od zastávky šikmo k fitness), přístupový chodník
Stiborova č. 35 a lokalita chodník Stiborova č. 2 (srovnání šikmého nároží).
Chodníky Kmochova od čísla 1 a chodník u domu Jílová číslo 4 by měl být opraven
z prostředků OSMK města Olomouce.
Z dalších prostředků KMČ a OSMK bude provedena rekonstrukce chodníku z ulice Na
Chmelnici směrem na Foersterovu ulici (Foersterova 1).
Chodník Karafiátova č. 6 – přístup ke Klubu pro seniory by v celkové úpravě představoval
částku sto třicet tisíc korun. Vzhledem k těmto nákladům a skutečnosti, že chodník není
celkově ve špatném stavu, a byl již jednou částečně opravován, bude KMČ ještě hledat
možnosti k alespoň částečné opravě jednotlivých poškozených míst.
Dále byly v návrzích a nebudou realizovány:
Oprava chodníku Stupkova před restaurací Tabulový vrch. KMČ žádá o vypracování
celkového revitalizačního projektu pro uvedenou oblast, proto nebude investováno v současné
době do dílčích úprav.
Oprava chodníku Jílová č. 2 u rehabilitace. Při tomto návrhu bylo zjištěno, že vydlážděný
úsek není veden jako chodník, tudíž není možno jej jako chodník zařadit do oprav. Bude třeba
prověřit a zjistit, jak bylo toto místo označeno při kolaudaci. (7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna od 17 hodin v zasedací místnosti na
Karafiátově ulici č. 6.
V Olomouci dne 8. 3. 2018
Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

