
Zápis č. 6/2018 ze dne 14. 6. 2018	  
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 

	  
Přítomni: Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Jaroslav Mihál, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Marie 
Polepilová, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský 
 
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, pánové Sedlák (SVJ Foerstrova 1) a Čížek (SVJ Stiborova 18) 

Předseda komise přivítal všechny členy komise, hosty a zástupce Městské policie Olomouc. Bylo konstatováno, 
že komise je v počtu deseti přítomných členů usnášeníschopná. 

Návrh programu schůze: požadavky hostů, kontrola plnění usnesení z minulé schůze, dotazy na Městskou policii 
a různé. 

       Schválení programu 
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 

1.   Kontrola usnesení z minulého jednání 
Nesplněné/trvající požadavky: 
A.   Požadavek vytvořit na ulici Kmochova několik zálivů pro umístění odpadních kontejnerů 

spadá do oblasti investic, a proto bude KMČ žádat MmOl o jejich zařazení do investičního plánu 
na příští rok.  

B.   Pro řešení špatného stavu chodníku před domem Kmochova 22 a 24 bude ještě v průběhu 
měsíce června provedeno místní šetření za přítomnosti zástupců OSMK, ŽP, TSMO a zástupců 
SVJ Kmochova.  

C.   Přidání jedné sběrné nádoby na kovový odpad na navrhovaném umístění na ulici Stupkova 
číslo 5 naráží v tuto chvíli na nedostatek požadovaných nádob. KMČ bude požadovat zakoupení 
další nádoby v příštím roce. 

 
Splněné požadavky 
Celodenní provoz na veřejných toaletách v Parku malého prince je zajištěn již od měsíce května. 
Odstranění zabetonované pneumatiky na ulici Stiborova č. 16 bude provedeno po nezbytném 
výběrovém řízení. 
 
2.   Požadavky a informace – Městská policie 
     Byla diskutována situace, týkající se hluku v restauraci „G“ a jejím okolí po zavírací době 
restaurace. Týká se to zvláště pátků a sobot. KMČ žádá provozovatele restaurace o dodržování 
stanované provozní doby. Městská policie nemůže kontrolovat pravidelně všechny restaurace v naší 
lokalitě, ale je připravena přijet na kontrolu vždy ihned po telefonickém upozornění občanů 
z přilehlých domů a při náhodných prohlídkách. KMČ doporučuje občanům využívat této možnosti a 
ve spolupráci s Městskou policií eliminovat rušení nočního klidu a pořádku. 
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 

    Městská policie vzala na vědomí informaci ředitele ZŠ Stupkova o občasném nevhodném chování 
různých individuí v parku Malého prince v dopoledních hodinách. Do parku chodí školní třídy na 
procházky nebo při hodinách tělocviku a jsou občas vystavovány nevhodnému chování (hrubé slovní 
narážky, doteky dětí apod.) Pedagogický dozor má za povinnost informovat okamžitě telefonicky MP, 
dojde-li k popisované situaci. KMČ žádá MP v případě častějšího výskytu těchto problémů o včasný 
zásah a o preventivní minitorování situace i v dopoledních hodinách. 
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 

3.   Požadavky a informace hostů 
  KMČ informuje občany o plánované rekonstrukci ulice Stupkova (mezi prodejnou Billa a novou 
zástavbou) v době od 16. 6 do 15. 7. 2018 a ulice Dobnerova (zasáhne i křižovatku Na Chmelnici) 
v termínu od 16. 7. do 31. 8. 2018. V uvedených termínech bude do těchto ulic vjezd zakázán. Dne 27. 
června v 17 hodin bude před vchodem do domu Foerstrova 1 porada občanů s cílem co nejlépe zvládnout 
tyto dva měsíce nezbytného zákazu vjezdu.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   



 
  KMČ žádá MmOl o opravu lavičky před domem Foersterova 1.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   
 
   Trvá požadavek KMČ na zlepšení nočního osvětlení na ulici Stiborova na úrovni domu č. 16. Než 
dojde k případné instalaci dalšího stožáru veřejného osvětlení, požaduje KMČ urychlený výrazný 
prořez keřů v nejbližším okolí osvětlení.  Sloup veřejného osvětlení je již zcela zastíněn vegetací!  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   
 
4.   Různé 
  KMČ žádá MmOl o nalezení řešení možnosti parkování na ulici Okružní směrem od garáží dále. 
Současná úprava nezaručuje plnohodnotnou šířku jízdního pruhu v obou směrech a je zdrojem problémů. 
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   
 
   KMČ souhlasí se směnou nemovitých věcí ve vlastnictví ČR – Ministerstva obrany (spisová 
značka: S-SMOL/172321/2014/OMAJ/Sac) a to část pozemku parc. č. 612/7 ostatní plocha (dle GP parc. 
612/7) o výměře 787 m² v k. ú.  Neředín, obec Olomouc.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 
KMČ zásadně nesouhlasí s prodejem či nájmem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce (spisová značka: S-SMOL/207000/2017/OMAJ/Jan) a to část pozemku parc. č. 553/1 ostatní 
plocha o výměře 182 m² v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 626/2 ostatní plocha o 
výměře 7m² k. ú.  Nová Ulice, obec Olomouc.  
KMČ konstatuje, že stávající předzahrádka se svými hosty je ještě na hranici rušení klidu a 
pořádku. KMČ se obává, že další rozšiřování by zákonitě vedlo k většímu hluku a nepořádku. Nezdá 
se také vhodné rozšiřovat toto posezení právě u herny a zvyšovat počty závislých hráčů. A miniaturní 
dětské hřiště v prostoru restaurace považuje KMČ za zcela nevhodné, jednak kvůli zmiňované herně 
a dále v souvislosti s právě rekonstruovaným dětským hřištěm u domu Kmochová 1 a připravovanou 
revitalizací hřiště na protější straně, tedy Kmochova 2.  Dále má KMČ zájem zachovat malý betonový 
prodejní stánek, pronajímaný soukromému farmáři a hojně navštěvovaný obyvateli z okolí.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 
KMČ důrazně žádá o náležité opravy všech chodníků, které byly/jsou rozebírány nebo 
poškozovány při rozsáhlých výkopových pracích, spojených s výměnou plynového potrubí v naší 
lokalitě. U spousty chodníků se jedná o úseky, nedávno opravené velkými náklady z prostředků KMČ. 
Současný způsob oprav je zcela neadekvátní původnímu stavu chodníků. KMČ požaduje uvedení všech 
poškozených chodníků do původního stavu!   
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 
KMČ pověřuje předsedu, aby pozval pracovníka OŽP na další zasedání ohledně informování členů 
KMČ o plánech magistrátu se zelení v této lokalitě. V průběhu několika minulých let mělo dojít 
k několika akcím, rozšiřujícím zelené prostory nebo nahrazující vykácené dřeviny. Akce se však 
neprovedly a členy KMČ by zajímal další výhled.   
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 
KMČ schvaluje revitalizaci dvou dětských hřišť: V ulici V Hlinkách (za ZŠ Stupkova) a dále na 
křižovatce Stupkova - Kmochova (u domu Kmochova č. 2) V prvním případě jde o variantu A – 
Araknea a u  druhého jmenovaného hřiště se KMČ rozhodla pro variantu „B“ s prvky chobotniček.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 30. srpna od 17 hodin v zasedací místnosti na 
Karafiátově ulici č. 6. 

V Olomouci dne 14. 6. 2018 

 
Jiří Hudeček,                                        Pavel Hofírek, Josef Kaštil, 
tajemník komise                                   ověřovatel zápisu předseda komise 


