
 
ZÁPIS Č. 4/2019 ZE DNE 11. 4. 2019 

Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH 
 

Přítomni: Vlastimil Bednařík, Vladimír Buk, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Jindřich Kania, Radim Kašpar, Josef 
Kaštil, Lukáš Krbeček, Marie Polepilová, Karel Svitavský,  
 
Omluveni: Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Marián Štanga 
 
Hosté: zástupce městské policie 
 
Předseda přivítal členy komise a 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 
Komise obdržela následující požadavky občanů: 
 
1.1. deratizace před domy Jílová 26-29 – bylo provedeno 15. 4. 2019, komise očekává stanovisko občanů, zda 
byla deratizace úspěšná 
 
1.2. požadavek, aby zásobování nově budovaného Kauflandu neprobíhalo po 22:00 – komise tento požadavek 
prověří na MmOl. a bude občany informovat na příštím jednání 
 

1.3. Komise žádá o poskytnutí informace, jakým způsobem TSMO (periodicita, technické provedení) provádí 
odstraňování plevele na chodnících. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
2) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KMČ 
ad c) Komise žádá MmOl., aby rekonstrukce a celková úprava ul. Hněvotínské v souvislosti s výstavbou 
Kauflandu nebyla řešena jen v úseku od křižovatky s ul. Okružní po Auto Hégr, ale až po ul. Junáckou – 
požadavek byl předán na MmOl., rekonstrukce bude částečně hrazena společností Kaufland, která zřejmě 
nebude mít zájem podílet se na rekonstrukci ul. Hněvotínské v úseku od ul. Rošického dále. 
 
ad d) Komise žádá Odbor dopravy a územního rozvoje MmOl. o zpracování projektové dokumentace na 
vytvoření zálivů na kontejnery v celé délce ul. Kmochova (směr centrum) – požadavek na zapracování zálivů 
do regulačního plánu byl předán MmOl.; regulačním plánem se bude v červnu zabývat zastupitelstvo. 
 
ad e) vyřešení nepřehledné a nebezpečné situace na křižovatce ulic Jílová a Kmochova – MmOl. provede 
místní šetření a následně bude informovat komisi o dalším postupu. 
 
ad g) požadavek na TSMO, aby harmonogram sekání trávy v letních měsících byl přizpůsoben aktuálním 
klimatickým podmínkám – požadavek byl předán TSMO. 
 
 
 
 
 



3) RŮZNÉ 
 
3.1. Umístění preventivního radaru 

Komise žádá o umístění preventivního radaru pro měření rychlosti za účelem získání statistických dat 
(rychlost a počet automobilů) na ul. Okružní (u přechodu pro chodce pod garážemi), ul. Stupkovu (u ZŠ) a ul. 
Stiborovu (u domu č. 19). (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

3.2. Odstranění pozůstatků po dětských herních prvcích 

V rámci fin. prostředků určených na estetizaci žádá komise o odstranění: 
– zbytků konstrukce 3 houpaček za domem Jílová 27 a 29 
– ohraničení bývalých pískovišť ve vnitrobloku ul. Hněvotínská a V Hlinkách, dále za domem Stiborova 13, a 
také za domem Zelená 9 
– zbytků konstrukce laviček u domu Foerstrova 15 (u býv. požární nádrže) 
 
Komise žádá na základě podnětu občanů o informaci, jaký záměr má MmOl. s pískovištěm u domů Stiborova 
16, 18 (občané by rádi pískoviště obnovili).  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

3.3. Komise upozorňuje MmOl. na přehrazený chodník betonovými květináči na ul. Hněvotínské před 
prodejnou koberců (soukromý pozemek). Komise žádá MmOl. o prověření situace a případné sjednání 
nápravy. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
3.4. Předseda komise byl upozorněn občany na havarijní stav bývalé požární nádrže na ul. Karafiátová. Kromě 
toho je nádrž pravidelně znečišťována odpadky a komise již dlouhodobě žádá o její odstranění. 

Komise pověřuje předsedu, aby v součinnosti s MmOl. podniknul kroky k definitivnímu vyřešení výše 
popsané situace. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
Komise na základě požadavku vzneseného Odborem strategie a řízení MmOl. diskutovala o parkovací a 
dopravní politice města, zejména o možnosti zavedení rezidenčního parkování (především v blízkosti FNOl.).  
 
Žádáme občany, aby případné podněty zasílali komisi (kmc11@olomouc.eu) nebo Ing. Luňáčkovi (MmOl., 
martin.lunacek@olomouc.eu).  
 

Komise děkuje všem občanům, kteří se podíleli na akci „Ukliďme Česko, ukliďme si v městských částech“, 
zejména pak žákům ZŠ Stupkova a jejich rodičům, díky nimž se podařilo uklidit téměř celou městskou část. 

 

Komise vyzývá občany, aby se zúčastnili veřejného projednání „Regulačního plánu 22 Sídliště Neředín – Nová 
Ulice“, které se uskuteční 13. 5. 2019 v 15:00 v zasedací místnosti MmOl., Hynaisova 10, 5. patro, dveře 5.24. 

 
Komise upozorňuje občany na změnu termínů jednání komise v červnu a červenci.  

Jednání proběhne v termínech 20. 6. a 25. 7. 2019, v 17:00. 
 
 

Květnové jednání KMČ se uskuteční ve čtvrtek 9. 5. 2019 v 17:00 v zasedací místnosti KMČ, Karafiátová 6. 
 
 
 
 

..…………………………..                    ……………………………….                          ……………………………….. 
      Josef Kaštil                                   Pavel Hofírek                                          Vladimír Buk 
  předseda komise                          tajemník komise                                    ověřovatel zápisu 


