Zápis č. 11/2018 ze dne 1. 11. 2018	
  
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
	
  
Přítomni: Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Marie
Polepilová, Jaroslav Pour, Otakar Svitavský a Jiří Stranyánek
Hosté: paní J. Hlačíková, pan M. Buráň, pan K.Sedlák za SVJ F1 a zástupce městské policie
Předseda komise přivítal členy, 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 hostů a různé.
Schválení programu
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
1.   Kontrola usnesení z minulých jednání
A.   Požadavek KMČ na náležité opravy chodníků, které byly/jsou rozebírány nebo
poškozené při rozsáhlých výkopových pracích bude postoupen k prověření TSMO,
a.s., oddělení pasportu a rozkopávek (stále bez odpovědi z TSMO).
B.   Požadavek na provedení bezbariérové úpravy obrubníku na křižovatce na ulici
Karafiátová u čísla 20 byl předán na MmOl. OSMK prověří možnost úpravy.
C.   Žádost o prověření stavu kovového artefaktu „vodopád“ u hromady kamení na jižní
straně parku Malého prince byla taktéž předána na odpovídající odbor MmOl. KMČ
bude informovat občany po obdržení stanoviska magistrátu.
D.   Při požadavku na likvidaci jedné z původně požárních nádrží v naší lokalitě, kdy se
jednalo již jen o schválení dodavatelské firmy, se situace opět zkomplikovala
prohlášením magistrátu, že město je vlastníkem pozemku, nikoliv však vlastníkem
stavby. KMČ proto žádá zjištění vlastníka stavby a pro případ, že by mělo jít o
černou stavbu bez vlastníka, žádá o její odstranění.
E.   Požadavek KMČ na posouzení stavu a případně pokácení dvou patrně uschlých stromů
u cukrárny Pusinka byl předán příslušným pracovníkům (čekáme na odpověď).
2.   Požadavky na městskou policii
Po upozornění MP na odstavený automobil (modrý, zn. Ford), začalo prověřování vozidla,
zjišťování údajů o jeho majiteli a provádění dalších úkonů ke zjištění, zda se jedná o vrak či
nikoliv. Ověřování údajů nadále pokračuje, MP bude KMČ informovat o závěru šetření.
3.   Požadavky občanů
KMČ byla informována o celkově neutěšeném stavu komunikace a prostoru vůbec za
domy č. 2 až 8 v ulici Frágnerova. Jedná se patrně o postupně vydlážděný (svépomocí?)
chodník, používaný některými občany, nebydlícími v uvedených domech, jako zkratka při cestě
touto lokalitou. KMČ nemá k dispozici podrobnější údaje o tomto chodníku, nicméně pokud je
takto využíván, měl by být také pod dohledem technických služeb.
Usnesení č.1
KMČ žádá oddělení péče o zeleň, odbor správy městských komunikací a TSMO o
prověření situace na daném místě a dále o pravidelnou údržbu „chodníku“, úpravu zeleně
a pokácení uschlých stromů a náletových dřevin.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ byla na dnešním jednání informována o problémech, které nastávají při přemisťování
stanovišť pro odpadní kontejnery v ulici Na Chmelnici. Obyvatelé v této oblasti nebyli
předem informováni a neměli možnost se vyjádřit k prospěšnosti nastávajících změn. Z hlediska
životního prostředí je ovšem přesun odpadních kontejnerů záležitost dosti citlivá. A rušit již

budované stání bude znamenat další finanční výdaje. Přesto, nepořádek, různé pachy, létající
zbytky papírových odpadů, hluk při házení například skleněného odpadu do kontejneru a
v neposlední řádě vyprazdňování kontejnerů staví tyto „násilné“ přeměny stanovišť odpadních
nádob do jiného světla. S ohledem na správný argument občanů, že lidé budou muset více
přecházet silnici, že v současné době jsou kontejnery zboku domu, jehož zeď nemá okna apod.,
se Komise staví na stranu občanů. „Drobná“ změna stanoviště může znamenat veliké
problémy při případném odstraňování již započatých úprav a určitě nepřispívá pohodě obyvatel
v uvedené lokalitě. Situace došla již nyní tak daleko, že někteří místní obyvatelé jsou ochotni
podílet se finančně i na části případných nákladů při navracení situace do původního stavu. Ani
KMČ nebyla dotázána na názor k tomuto přemístění.
Usnesení č.2
KMČ vzala na vědomí podnět obyvatel a žádá o odůvodnění změny stání odpadních
kontejnerů a současně KMČ žádá, aby o takovýchto změnách byla vždy pro futuro
informována.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Komise děkuje za rozsáhlý požadavek obyvatelky městské části na přeměnu mnoha
vyšlapaných cestiček v zeleni na chodníky. Cestičky jsou používány většinou ke zkracování
cesty místo obcházení delších oblastí po chodnících. Po prostudování materiálů se komise na
dalším jednání vrátí k této problematice a případně předá některé vybrané návrhy k posouzení na
vybudování nových chodníků.
4.   Různé
V celé lokalitě naší městské části bylo postupně instalováno, odstraněno nebo poničeno
poměrně velké množství laviček. Jednoznačně mají sloužit k odpočinku a klidnému posezení.
Stav některých laviček již ovšem značně podlehl nepříznivým vlivům. KMČ nemá k dispozici
kompletní seznam všech instalovaných laviček.
Usnesení č.3
KMČ žádá občany o spolupráci při identifikaci laviček, které vyžadují opravu nebo údržbu.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Vaše „nálezy“ a požadavky zašlete, prosím, předsedovi komise na e-mailovou adresu
kastilj@gmail.com nebo osobně předejte na nejbližším jednání KMČ.
Doposud komise obdržela podněty na opravy následujících laviček:
1. hřiště V Hlinkách (chystá se rekonstrukce hřiště)
2. Hněvotínská 40 a 46 za domem, vnitroblok
3. tř. Svornosti 47 za domem u pískoviště
4. Jílová 35 a 37 před domy (požadavek již ze září)
5. lokalita u rybníčku
6. Fragnerova 16 (zboku domu)
7. zastávka MHD Hněvotínská směr centrum
Prosincové vánoční jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 13.12. 2018 od 17 hodin
v cukrárně Pusinka (Kmochova 3).

V Olomouci dne 1. 11. 2018

Jiří Hudeček,
tajemník komise

Pavel Hofírek,
ověřovatel zápisu

Josef Kaštil,
předseda komise

