
Zápis č. 8/2018 ze dne 30. 8. 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, Jaroslav Pour a Otakar Svitavský 
Hosté: zástupce Městské policie a pan K. Sedlák za SVJ Foerstrova 1 

Předseda komise přivítal všechny členy komise a hosty. Bylo konstatováno, že komise je v počtu 
devíti přítomných členů usnášeníschopná. 

Návrh programu schůze: kontrola plnění usnesení z minulé schůze, dotazy na Městskou policii, různé, 
investiční požadavky na rok 2019. 

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

1.   Kontrola usnesení z minulého jednání 
A.   Požadavek vytvořit na ulici Kmochova několik zálivů pro umístění odpadních kontejnerů 

bude zařazen do plánu investic na příští rok – viz bod Návrhy investičních akcí pro rok 2019 
v tomto zápisu.  

B.   Oprava sběrného kanálku na ulici Jary Da Cimrmana byla provedena.  
C.   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 výrazný 
prořez keřů v nejbližším okolí osvětlení.  Sloup veřejného osvětlení je již zcela zastíněn 
vegetací! 

D.   Trvá požadavek KMČ na náležité opravy všech chodníků, které byly/jsou rozebírány nebo 
poškozovány při rozsáhlých výkopových pracích, spojených nejen s výměnou plynového 
potrubí v naší lokalitě, ale také při provádění dalších podobných akcích. U spousty chodníků se 
jedná o úseky, nedávno opravené velkými náklady z prostředků KMČ.  

E.   Pracovník OŽP, který bude informovat členy KMČ o plánech magistrátu se zelení v této 
lokalitě, by se měl zúčastnit nejbližšího jednání komise v měsíci září.   

 
 

2.   Návrhy investičních akcí pro rok 2019 
A.   KMČ 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 situace s odpadovými kontejnery 
stojícími před domem Kmochova 22 a 24. KMČ je připravena spolupodílet se u této investiční 
akce na nákladech projektové dokumentace pro prostor před domem Kmochova 22, 24.  

B.   Druhý investičním požadavkem pro příští rok shledává KMČ již několik roků neřešenou 
celkovou situaci v ulici Einsteinova. Po několika výkopových pracích, kácení uschlé zeleně a 
postupných dalších stavebních úpravách v této ulici, vyžaduje současný stav komplexní opravu. 
V ulici je třeba opravit chodníky, jasně stanovit kde a jaká zeleň bude vysázena. Kvůli 
předpokládanému rozsahu prací se bude patrně jednat o rozsáhlejší projekt a bude třeba 
vypracovat projektovou dokumentaci. Stejně, jako v předchozím případě, je KMČ ochotna 
spolupodílet se i u této akce na nákladech, spojených s vypracováním projektové dokumentace.                                                    
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) *** 

 
 
3.   Požadavky na Městskou policii 
    Byla diskutována situace v okolí restaurace „G“ s ohledem na rušení nočního klidu. KMČ znova 
upozorňuje občany, kteří se cítí být přes míru rušeni hlukem z této restaurace, případně její zahrádky, aby 
se nerozpakovali volat Městskou policii Olomouc. Pokud se bude situace často opakovat, může KMČ 
provést určité kroky k nápravě stavu. Nelze ovšem řešit situaci jen podle neověřených názorů, které 
nejsou podloženy právě alespoň výše uvedeným oznámením na MP. V diskuzi zazněla i otázka, zda lze 
Městskou policii vybavit přístroji na měření hluku, aby se získaly skutečné podklady o rušení nočního 
klidu. KMČ žádá Městskou policii o vyjádření k tomuto návrhu.  
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   
 



 
4.   Různé 
    KMČ žádá OŽP o vyřešení nevyhovující situace v oblasti vykácené zeleně v prostoru za domem 
číslo 56 na konci ulice Růžová směrem k domu číslo 12 na ulici Karafiátova. V současné době není na 
tomto prostoru nic, než zbytky po kácení a prořezu zeleně.  
    Dále KMČ požaduje již dříve slíbené osázení stromů v prostoru vnitrobloku ulic Růžová, Jílová 
Karafiátová. V tomto prostoru je pouze trávník a zvláště v letošním horkém létě by zde přítomnost 
stromů určitě zpříjemnila a ochladila ovzduší.  
    V ulici Růžová bylo vykáceno osmy uschlých stromů, za což KMČ děkuje. Současně ovšem KMČ 
žádá o náhradu za pokácené stromy, tedy o vysázení nové zeleně na místech pokácených stromů. 
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   
 
    KMČ žádá o provedení úpravy obrubníku na křižovatce na ulici Karafiátova u čísla 20. Po 
provedení opravy silnice nebyl obrubník chodníku upraven bezbariérově, takže přechod pro matky 
s kočárky a děti je velice nepříjemný. Přitom na spodní straně této křižovatky je bezbariérový výstup na 
chodník.  
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   
 
*** Odůvodnění k žádosti o zařazení lokality Růžová do návrhů investic pro následující rok: 
Druhý investičním požadavkem pro příští rok shledává KMČ již 20 - 30 roků neřešenou celkovou 
situaci v ulici Einsteinova (levá strana od ulice Jílová). Po několika liniových výkopových pracích, 
kácení uschlé zeleně a postupných dalších stavebních úpravách v této ulici v průběhu uplynulých 40ti 
let, vyžaduje současný stav komplexní opravu. V ulici je třeba opravit chodník na levé straně, jasně 
stanovit kde a jaká zeleň bude vysázena – buď budou osázeny stromy, nebo naopak zlikvidovány 
„zálivy“ kde byly stromy původně. Nelze akceptovat stav kdy OŽP trvá na stromech (zeleni), ale 
zároveň 20 let nekoná v tomto směru žádné realizace. Kvůli předpokládanému rozsahu prací se bude 
patrně jednat o rozsáhlejší a komplexnější projekt a bude třeba vypracovat projektovou dokumentaci 
tak, aby při plánované výstavbě OD Kaufland byla zohledněna i budoucí vyšší frekvence pohybu 
obyvatel bez nebezpečí úrazu v zimních měsících. Ulice Einsteinova již 25 let není „poslední ulicí 
města“, ale integrální součástí města Olomouce (díky postupné zástavbě). 
 
 
 
 
Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 13. září od 17 hodin v zasedací místnosti na Karafiátově 

ulici č. 6. 

 

 

V Olomouci dne 30. 8. 2018 

 

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


