ZÁPIS Č. 1/2018 ZE DNE 17. 1. 2019
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH
Přítomni: Vlastimil Bednařík, Vladimír Buk, Pavel Hofírek, Jindřich Kania, Radim Kašpar, Josef Kaštil,
Lukáš Krbeček, Pavel Michalík, Karel Svitavský, Marián Štanga
Omluveni: Marie Polepilová
Hosté: zástupce městské policie, Jaroslav Krátký, Miroslav Buráň, Bohuslav Fuks, Karel Gajdaček
Předseda přivítal členy komise a hosty. Bylo konstatováno, že komise je v počtu 10 přítomných členů
usnášeníschopná.
Návrh programu jednání: dotazy na městskou policii, podněty občanů, kontrola plnění usnesení z minulého
jednání, různé
Schválení programu
Komise souhlasí s navrženým programem jednání. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
1) PODNĚTY OBČANŮ
a) Komise se po seznámení se s argumenty magistrátu opakovaně zabývala problematikou přemístění
odpadních kontejnerů na ul. Na Chmelnici (viz minulý zápis). Během jednání vznikly pochybnosti, zda nové
kontejnerové stání prošlo řádnou kolaudací, neboť přístup na plochu měl být dle dokumentace bezbariérový,
avšak není, v projektové dokumentaci bylo stání zakresleno asi o 5 metrů dál od obytného domu. Komise by
kvůli bezpečnosti očekávala přístup k popelnicím z chodníku a nikoliv ze silnice. Pro spádovost a praktičnost
umístění je vyhovující původní místo s ohledem na další rozmístění kontejnerových stání v dané lokalitě.
Komise po zvážení argumentů občanů a MmOl. i nadále trvá na svém původním usnesení, kterým nesouhlasí
s umístěním nového kontejnerového stání a požaduje, aby kontejnerové stání vzniklo na původním místě,
příp. na občany vytipované jiné vhodné ploše.
Jelikož v lokalitě městské části se nachází celá řada jiných kontejnerových stání, která je nutno stavebně
upravit, na což KMČ opakovaně upozorňovala MmOl., místo toho však došlo k přemístění takového stání, u
kterého to vůbec nebylo nutné komise dále žádá MmOl., aby obdobné stavební akce byly vždy předem
předkládány komisi k projednání. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
b) Komise obdržela dotaz, proč Technické služby města Olomouce neprovádí ořez keřů před domem Jílová 4.
Komise žádá Odbor městské zeleně a odpad. hospodářství MmOl. o prověření stavu keřů před domem Jílová
4 a o zaslání plánu péče o zeleň na území komise v roce 2019. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
c) Komise obdržela dotaz, proč je na ul. Dobnerova umístěna dopr. značka „Max. povol. rychlost 30 km/h“ jen
v jednom směru, a to ve směru k FnOl. Ze směru od FnOl. tato dopr. značka chybí.
Komise žádá Odbor dopravy a územ. rozvoje MmOl. o sdělení, proč na ul. Dobnerova ze směru od FnOl. není
umístěna dopr. značka „Max. povol. rychlost 30 km/h“. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
d) Komise obdržela oznámení o nefunkční lampě pouličního osvětlení na ul. Stupkova 1a.
Komise žádá Technické služby města Olomouce o opravu nefunkční lampy pouličního osvětlení na ul.
Stupkova 1a. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
e) Komise obdržela dotaz, zda firma Technobal, sídlící na ul. Karafiátová, má uzavřenou smlouvu o
odstraňování odpadů a pořídila si vlastní odpadní kontejner, neboť vzniklo podezření, že odpad firmy je
odnášen do kontejneru na směsný odpad před domem Karafiátová 2.
Komise pověřuje svého člena, Vladimíra Buka, aby na Odboru městské zeleně a odpad. hospodářství MmOl.
zjistil, zda daná firma má uzavřenou smlouvu o odstraňování odpadů. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

3) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KMČ
ad 1) Umístění mobilního kamer. systému na vytipovaná místa v Parku Malého Prince – záležitost byla
projednána v Komisi pro prevenci kriminality a bezpečnost RMO, Policií ČR a Městskou policií Olomouc, a to
s tímto stanoviskem: v roce 2018 bylo v dotčené lokalitě evidováno 11 událostí, kdy byl vyžádán výjezd hlídky
MP s podezřením na rušení veřejného pořádku, avšak ani v jednom případě nebylo prokázáno protiprávní
jednání. Instalace kamery tedy není z tohoto pohledu důvodná. Přesto je ale zřejmé, že instalace kamery může
přispět ke zvýšenému pocitu bezpečí a dočasné umístění kamery lze ještě zvážit. Ze strany Městské policie
zazněl apel na spolupráci obyvatel žijících v dané lokalitě a strážníků. Komise se tedy touto problematikou
bude znovu zabývat na únorovém jednání.
ad 1) Žádost o odstranění bývalé požární nádrže na ul. Karafiátová – Komise zařadí tuto žádost do seznamu
zanedbaných lokalit, který zašle magistrátu města v rámci jeho výzvy komisím městských částí na vytipování
zanedbaných lokalit, které by bylo vhodné prioritně rekultivovat.
ad 3) Přeměna vyšlapaných cestiček na trávnících na chodníky – Návrhem se v tuto chvíli zabývají úředníci na
magistrátu, nelze však provádět žádné změny dokud zastupitelstvo neschválí „Regulační plán RP-22 Sídliště
Neředín – Nová Ulice“ (zřejmě v červnu 2019). RP-22 totiž systematicky řeší veškeré komunikace v dané
oblasti, a proto Komise pro zjednodušení situace zkusí předem navrhnout, které z navržených chodníků by měl
magistrát realizovat.
ad 5) Umístění preventivního radaru pro měření rychlosti na ul. Stupkova – Městská policie Olomouc sdělila,
že je oprávněná měřit rychlost pouze na místech schválených Policií ČR a na území města se jedná především
o lokality v blízkosti škol. Komise proto zahájí jednání s komisemi Neředín, Nová Ulice, Nové Sady ve věci
pořízení preventivního radaru ze společných fin. Prostředků OVVI.
Komise žádá Oddělení KMČ a detaš. pracovišť Odboru kultury MmOl. o zakoupení mobilního preventivního
radaru s možností statických výstupů pro účely dalších opatření pro potřeby komisí městských částí.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
ad 5) Instalace dopr. značky „Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy“ na komunikaci u domů na ul. V Hlinkách 2
a 4 – Komise obdržela od MmOl. toto stanovisko: „Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
stanovuje, že každý smí užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou
určeny. Z hlediska výše uvedeného tedy MmOl. o umístění dopravního značení neuvažuje.“
ad 5) Požadavek na umístění dopravních značek „Průjezd zakázán“ a „Max. povolená rychlost 30 km/h“ na ul.
Stiborova – MmOl. sdělil, že zvažuje zavedení tzv. „zóny 30“ na silnicích na území KMČ 11, kdy tato zóna by
mohla být vymezena ulicemi Svornosti – Kmochova – Jílová – Okružní. KMČ tento návrh podporuje a bude se
jím zabývat na některém z dalších jednání. Co se týká umístění dopr. značky „Průjezd zakázán“, tak MmOl.
návrh umístění této značky nepodporuje, a to z důvodu obtížné vymahatelnosti dodržování daného zákazu.
Regulační plán 22 „Sídliště Neředín – Nová Ulice“ navíc předpokládá, že dojde k propojení ul. Okružní a ul.
U Kovárny / Stiborova, což by nemuselo být v souladu s případným zákazem průjezdu ulicí Stiborova.
Projednávání regulačního plánu však dosud není ukončeno, Komise se proto k tomuto tématu vrátí při
projednávání návrhu nového regulačního plánu.
KMČ souhlasí se záměrem MmOl. zavést tzv. „zónu 30“ na silnicích na území KMČ 11, kdy tato zóna by mohla
být vymezena ulicemi Svornosti – Kmochova – Jílová – Okružní. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
ad 5) Komise byla ujištěna, že trčící kovové hroty po fotbalových brankách jsou zabezpečeny.
ad 5) Při zjištování, který odbor má v gesci vstupní brány (portálů) do Parku Malého prince a jejich následnou
opravu, požadavek doputoval na Odbor dopravy a územního rozvoje MmOl., který se v těchto dnech
požadavkem zabývá a o výsledku v brzké době vyrozumí komisi.
ad 6) Navýšení počtu členů komise – Rada města rozhodne na prvním únorovém jednání.

4) RŮZNÉ
a) Komise vyzývá občany, aby předložili své návrhy na opravy chodníků. Návrhy je možno zaslat na e-mailovou
adresu: kmc11@olomouc.eu. Komise se těmito návrhy bude zabývat na svém únorovém jednání.
b) Komise projednala předsedou navržený rozpočet pro rok 2019, jehož hlavní položky obsahují:
300.000,-Kč opravy chodníků
85.000,-Kč drobné opravy (branky, lavečky, další chodníky)
65.000,-Kč Den Tabulového Vrchu, Publikace Tabulový Vrch v proměnách času, tisk materiálů, kulturní
program pro jubilanty, kancelářské potřeby.
1.600,-Kč Občerstvení
Dále se komise bude ucházet o prostředky z 2 700.000,-Kč, které jsou taktéž určeny pro opravy chodníků a o
prostředky z 10 000.000,-Kč, které jsou určeny pro velké opravy.
Komise schvaluje navržený rozpočet pro rok 2019. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
c) Na základě požadavku primátora města komise upozorňuje na lokality, které pokládá za problémové a to
hlavně z hlediska výskytu problémových osob, nepořádku, neudržovaných ploch:
- park Malého prince – výskyt problémových osob
- trafostanice na ul. Růžová (mezi domy 53 a 53a) – výskyt problémových osob
- zanedbaný prostor naproti domu Skřivánčí 29 – neudržovaná plocha a výskyt problémových osob
- okolí rybníčku na ulici Stupkova – neudržovaná plocha
d) Návrhy na velké opravy, které mohou být realizovány ze zastupitelstvem schválených 10 000.000,-Kč
Komise navrhuje radě města v rámci velkých oprav tyto záležitosti:
- rekultivace bývalé protipožární nádrže na ulici Karafiátova (cca 120 000,-Kč)
- oprava protékajícího rybníčku na ulici Stupkova (magistrát má odhad ceny)
- oprava prostoru (příjezdová silnice a parkoviště) před jídelnou ZŠ Stupkova
- vybudování zálivů pro kontejnery na ulici Kmochova a oprava zadní části Kmochova 12 (popelnicové stání)
- rekonstrukce panelových zastávek MHD na ulici Kmochova (řeší ale nejspíše DPMO)
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Únorové jednání komise se uskuteční
ve čtvrtek 14. 2. 2019 v 17:00 v zasedací místnosti, Karafiátová 6.

..…………………………..
Josef Kaštil
předseda

……………………………….
Pavel Hofírek
tajemník

………………………………..
Jindřich Kania
ověřovatel

