
Zápis č. 4/2018 ze dne 12. 4. 2018 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 
 

Přítomni: Miloš Gregorovič, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Jaroslav Mihál, Pavel 

Michalík, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský  

 

Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, ing. arch. Pavel Vrba, paní Z. Řeháková a dále 

pan K. Sedlák za SVJ Foerstrova 1. 

Předseda komise přivítal všechny členy komise, hosty a zástupce Městské policie Olomouc. 

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 občanů, informace o plánované výstavbě prodejny Kaufland v lokalitě 

KMČ a různé. 

       Schválení programu 

KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.  (9 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. Zařazení celé oblasti kolem rybníčku do revitalizační studie – Budou zahájeny práce 

na projektové dokumentaci po projednání a schválení nového Regulačního plánu RP 22 

Sídliště Neředín - Nová Ulice. K tomuto tématu doporučuje KMČ občanům účastnit se 

veřejného projednávání tohoto plánu dne 14. května 2018 od 16:00 hodin ve velkém 

zasedacím sále MmOl, Hynaisova 10.  
C. Požadavek na řešení špatného stavu chodníku před domem Kmochova 22 a 24 je 

nadále v jednání stejně jako oprava sběrného kanálku v ulici Járy Da Cimrmana. 

KMČ očekává co nejdříve úspěšné vyřešení těchto problémů. 

  

2. Požadavky občanů 

     KMČ doporučuje na základě podnětu občanů přidání jedné sběrné nádoby 

(kontejneru) na kovový odpad do naší městské části. Navrhované umístění je na ulici 

Stupkova číslo 5. Dále se KMČ dotazuje, zda je nutné, aby před domem Stupkova 6 byly 2 

sběrné nádoby na plasty a 2 sběrné nádoby na papír? Zcela dostačující je 1 nádoba na plasty a 

1 nádoba na papír. V kombinaci s dalšími kontejnery (olej, tetrapak, sklo, směsný odpad) 

působí místo neesteticky. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

    KMČ požaduje zajistit v jarní a letní sezóně, nejlépe počínaje měsícem dubnem a konče 

měsícem září, celodenní provoz ve veřejných toaletách v parku Malého prince. Vzhledem 

k oblibě tohoto odpočinkového, sportovního a klidového prostoru narůstá počet návštěvníků a 

zavřené WC je problémem.  (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   

 

    Patrně nikdy nebude v naší lokalitě dostatek parkovacích míst, proto KMČ vždy vítá návrhy 

na zlepšení situace. Spolek vlastníků podzemních garáží na ulici Jílová připravuje 

rekonstrukci a opravy těchto garáží a je připraven jednat s městem o možnosti upravit 

povrch garáží pro další nadzemní parkoviště. V tuto chvíli jde o návrh, který KMČ podporuje 

a pokusí se vyvolat jednání o možnostech a případné realizaci tohoto návrhu.                              

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   

 

 



  

KMČ žádá OSMK o provedení opravy výtluků a poškozených úseků na vozovce v ulici 

Karafiátová mezi čísly 12 až 20. Tento úsek silnice patří mezi nejhorší v naší městské části a 

také na něj občané nejčastěji upozorňují. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

    

3. Různé 

   KMČ děkuje ing. arch. Pavlu Vrbovi za výklad a prezentaci připravovaného projektu 

výstavby nového prodejního centra Kaufland v lokalitě naší městské části, včetně 

fundovaných odpovědí na dotazy členů KMČ. Členové komise vzali s povděkem na vědomí 

informaci, že součástí výstavby tohoto komplexu bude i vyřešení problematické křižovatky 

ulic Okružní a Hněvotínská (kruhový objezd), vybudování nových zastávek autobusů 

MHD před uvedenou křižovatku a přemístění současné cyklostezky mimo vozovku.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)      

 

  KMČ souhlasí s prodejem části pozemků parc. č. 263/5 o výměře 5m² a parc. č. 590/3 o 

výměře 8m² a dále s pronájmem části pozemků parc. č. 263/5 o výměře 85m² a parc. č. 590/3 o 

výměře 66m² při ulici Dobnerova Spolku ART RUBIKON z. s. v souvislosti s realizací projektu 

„Rekonstrukce prostor pro zájmové a neformální vzdělávání“ (spisová značka: S-

SMOL/075453/2017/OMAJ/Kli/Jir). (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)      

 

  KMČ souhlasí s prodejem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce, a to 

části parc. č. 602/1 ostatní plocha o výměře 43m² panu Ing. Petru Bakovi (spisová značka: S-

SMOL/082501/2017/OMAJ/Bel). (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   

 

   KMČ požaduje opravu několika potenciálně nebezpečných míst v parku Malého prince a 

přilehlé oblasti. Jedná se o trčící dráty na dětském „žebříku“, nevhodně trčící kličku od uzávěru 

dvířek na dětské pískoviště a odstranění zabetonované pneumatiky na ulici Stiborova č. 16.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   

 

  KMČ pověřuje předsedu pokračovat v jednání o revitalizaci alespoň jedné bývalé požární 

nádrže v naší lokalitě. Jedná se o rozrušení betonové vany, navezení zeminy a osázení takto 

upraveného místa stromy. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   

 

KMČ upozorňuje občany na veřejné projednávání nového Regulačního plánu RP 22 Sídliště 

Neředín - Nová Ulice. K tomuto tématu doporučuje KMČ občanům účastnit se veřejného 

projednávání tohoto plánu dne 14. května 2018 od 16:00 hodin ve velkém zasedacím sále 

MmOl, Hynaisova 10. KMČ také upozorňuje na projednávání návrhové části plánu 

udržitelné městské mobility pro město Olomouc, které se uskuteční dne 2. května 2018 

v 17:00 hodin v sále zastupitelstva Hynaisova 10.  

 

   KMČ vyslovuje poděkování všem zúčastněným na akci UKLIĎME OLOMOUC, 

UKLIĎME SI V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH, která proběhla v sobotu 7. dubna tohoto roku.   

 

 

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 10. května od 17 hodin v zasedací místnosti na 

Karafiátové ulici č. 6.  

V Olomouci dne 12. 4. 2018 

 

 

Jiří Hudeček,                                        Pavel Hofírek, Josef Kaštil, 

tajemník komise                                   ověřovatel zápisu předseda komise 


