Zápis č. 7/2018 ze dne 19. 7. 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: Martin Balcárek (web designer)
Předseda komise přivítal všechny členy komise a hosty. Bylo konstatováno, že komise je v počtu deseti
přítomných členů usnášeníschopná.
Návrh programu schůze: kontrola plnění usnesení z minulé schůze, žádosti o vyjádření a bod různé.
Schválení programu
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

1.   Kontrola usnesení z minulého jednání
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. (Řešeno dnešním zasedáním v bodě různé.)
B.   Řešení špatného stavu chodníku a odpadkových kontejnerů před domem Kmochova 22 a 24
proběhlo společné místní šetření za přítomnosti zástupců KMČ (Josef Kaštil a Pavel Hofírek),
OSMK (Jaroslav Šulc), Oddělení péče o zeleň (Jitka Štěpánková), TSMO (Vladimír Čech),
odpadové hospodářství (Petr Swaczyna) a zástupců SVJ Kmochova. (Požadavek dále
specifikován v zápise z dnešního jednání v bodě různé.)
C.   Lavička před domem Foersterova 1 bude opravena během následujících měsíců.
D.   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!
E.   KMČ ve spolupráci s MmOl a Policií ČR a MPO dospěli ke stanovisku Dopravního
inspektorátu o možnosti parkování na ulici Okružní, aniž by řidiči nadále dostávali pokuty
za nedodržení 3 metrů po středovou čerchovanou čáru, protože stačí dodržet 6 metrů od
auta až po konec silnice. Stanovisko k náhledu na www.tabulovyvrch.eu
F.   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!
G.   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.
2.   Vyjádření k žádostem o nájem/prodej
KMČ souhlasí s celoročním pronájmem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce
(spisová značka: S-SMOL/058117/2018/OMAJ/Ind) a to část pozemku parc. č. 150/3 ostatní plocha o
výměře 65 m² v k. ú. Neředín, obec Olomouc. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Odůvodnění a podmínky: S ohledem na fakt, že jde o zahrádku restauračního zařízení, žádá KMČ o
řádné dodržování nočního klidu a čistoty v okolí.
3.   Různé
KMČ na základě místního šetření žádá Odbor koncepce a rozvoje o zadání projektové/ých
dokumentace/í jednak pro řešení problematiky umístění/stání odpadových kontejnerů na ulici
Kmochova s doporučením pro vytvoření zálivů pro tyto kontejnery a taktéž a to přednostně pro
řešení nešťastné situace s odpadovými kontejnery stojícími před domem Kmochova 22 a 24. KMČ
je připravena spolupodílet se na nákladech projektové dokumentace pro prostor před domem
Kmochova 22, 24. A následné zařazení této investice do plánu investic pro rok 2019.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Bližší informace z místního šetření a závěry jednání o lokalitě před domem Kmochova 22 a 24:
-   Oddělení zeleně souhlasí, že by namísto stávající zeleně za kontejnery byla vybudována
zámková dlažba pro kontejnery, které by se tak posunuly o cca 2 metry směrem k budově
s tím, že místo pro tříděný odpad by plně hradilo město, druhá část určená pro směsný
komunální odpad by byla finančně řešena určitým spolupodílením se. Je třeba však prověřit
vlastnická práva.
-  

S OSMK bylo domuveno, že nově vzniklý prostor před odpadkovými kontejnery by se měl
uzpůsobit pro chodce, kteří jdou ke vchodům Kmochova 12-18.

-  

Kvůli nájezdu pro dopravní obsluhu (zásobování) je třeba uzpůsobit zatáčku tak, aby nečinila
problémy najíždějícím dodávkám.

-  

Oddělení odpadového hospodářství by mělo prověřit stav smluv mezi městem a firmami
sídlícími v přilehlé budově.

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 30. srpna od 17 hodin v zasedací místnosti na
Karafiátově ulici č. 6.
V Olomouci dne 19. 7. 2018

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

