ZÁPIS Č. 5/2019 ZE DNE 9. 5. 2019
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH
Přítomni: Vlastimil Bednařík, Vladimír Buk, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Jindřich Kania, Pavel Michalík, Radim
Kašpar, Josef Kaštil, Lukáš Krbeček, Zdeňka Plachá, Marie Polepilová, Karel Svitavský, Marián Štanga
Hosté: zástupce městské policie, pan Slepička (SVJ Hněvotínská), paní Mašláňová
Předseda přivítal přítomné a konstatoval, že komise je v počtu 13 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. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
1) PODNĚTY OBČANŮ
Komise obdržela následující požadavky občanů:
1.1) Požadavek, aby zásobování nově budovaného Kauflandu neprobíhalo po 22:00 – Odbor stavební MmOl.
nepředpokládá, že by zásobování probíhalo po 22:00, a to z důvodu požadavku Krajské hygienické stanice na
dodržování nočního klidu.
1.2) Dotaz na TSMO, jakým způsobem (periodicita, technické provedení) probíhá odstraňování plevele na
chodnících – komise čeká na odpověď Mgr. Swaczyny z oddělení odpadového hospodářství MmOl.
1.3) Komise požádala odbor městské zeleně o odstranění cca. 10 uhynulých smrků u domu Karafiátová 10 –
odstranění smrků a následná náhradní výsadba bude provedena v září 2019
1.4) Komise obdržela požadavek občanů na rekonstrukci neudržované odvodňovací strouhy
Komise žádá o rekonstrukci neudržované odvodňovací strouhy na ul. Hněvotínská 48-50 a dále komise žádá
o reklamaci poškozeného chodníku a odvodňovací strouhy na ul. Zelená 13-15 (po rekonstrukci lodžií).
(13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
1.5) Komise obdržela žádost občana o vyjádření k zamýšlenému odkupu městského pozemku před domem
Hněvotínská 40 (SVJ) – komise žádost posoudila a po diskuzi nedoporučila pozemek odprodat, ale záležitost
navrhuje řešit dlouhodobým pronájmem.
1.6) Komise obdržela žádost o řešení nebezpečné situace při přecházení po přechodech na ul. Kmochova
V rámci diskuze bylo zmíněno např. vybudování středových ostrůvků, bezbariérových přístupů, snížení max.
povolené rychlosti, umístění radaru apod.
Komise žádá odbor dopravy a územního rozvoje o návrh řešení ke zlepšení bezpečnosti chodců při
přecházení vozovky na ul. Kmochova. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
2) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KMČ
ad e) vyřešení nepřehledné a nebezpečné situace na křižovatce ulic Jílová a Kmochova – komise čeká na
výsledek místního šetření provedeného Ing. Klevarem a p. Holým z odboru dopravy MmOl.
ad 3.1) Umístění preventivního radaru – trvající požadavek vč. dvou doplnění z květnového jednání komise:
Komise žádá o umístění preventivního radaru pro měření rychlosti za účelem získání statistických dat
(rychlost) na ul. Okružní (u přechodu pro chodce pod garážemi), ul. Stupkovu (u zast. MHD Karafiátová), ul.
Stiborovu (u domu č. 19), ul. Hněvotínskou (u stejnojmenné zast. MHD směr centrum), ul. Kmochovu
(u cukrárny Pusinka).

Komise dále žádá Policii ČR o měření rychlosti na ul. Hněvotínské vč. možnosti uložení pokuty za překročení
max. povolené rychlosti. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
ad 3.2) Odstranění pozůstatků po dětských herních prvcích – financováno z prostředků na Estetizaci
Bylo provedeno nacenění Odborem městské zeleně a odpad. hospodářství MmOl.:
– zbytků konstrukce 3 houpaček za domem Jílová 27 a 29
– ohraničení bývalých pískovišť za domem Stiborova 13 a za domem Zelená 9
– zabudovaná tyč u domu Foerstrova 15 (u býv. požární nádrže) – zbývá nacenit
K dotazu občanů ohledně případné rekonstrukce pískoviště u domu Stiborova 16 MmOl. sdělil, že v případě
obnovení pískoviště je nutné dodržet všechny hygienické a stavebně-bezpečnostní předpisy, což značně
zvyšuje finanční náročnost obnovy pískoviště.
Komise navrhuje řešit lokalitu za domem Stiborova 16 komplexně jako lokalitu vhodnou pro vybudování
herních prvků, příp. workoutového hřiště. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
ad 3.3) Betonovými květináči přehrazený chodník na ul. Hněvotínská, před prodejnou koberců
– Požadavek bude opětovně na základě podnětu komise řešit Odbor stavební MmOl.
K požadavku občanů na rekonstrukci vstupních bran do Parku Malého prince (viz lednový zápis) komise
sděluje, že 28. 5. 2019 proběhne v parku místní šetření s architektem (p. Mičola) a zástupci MmOl. O výsledku
šetření budou občané vyrozuměni v zápise z červnového jednání komise.
3) REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA UL. DOBNEROVA
Bývalá výměníková stanice prochází v současnosti rekonstrukcí. V objektu vznikne galerie, kavárna a
přednáškový sál. Rovněž dojde k úpravě parkovacích míst v bezprostředním okolí. Komise souhlasí se změnou
projektové dokumentace, kde pouze tři parkovací místa budou zboku stavby, jedno místo pro tělesně
postižené zezadu a dvě místa budou vyhrazena na současném parkovišti.
Komise souhlasí se změnou projektové dokumentace týkající se změny lokace vyhrazených míst u objektu
budoucí Galerie a školícího střediska na Dobnerově ulici. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Komise děkuje Magistrátu města Olomouce za vstřícný přístup při odstraňování bývalé požární nádrže na ul.
Karafiátová. Komise žádá občany (resp. SVJ) o sdělení, zda si přejí odstranění podobných dalších staveb
i v jiných lokalitách naší městské části.
Komise děkuje Radě města Olomouce za schválení finančních prostředků nad rámec rozpočtu komise (cca.
640 000,- Kč) potřebných k rekonstrukci chodníků na ul. Na Chmelnici.
Červnové jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 20. 6. 2019 v 17:00 v zasedací místnosti Karafiátová 6.
Červencové jednání se uskuteční ve čtvrtek 25. 7. 2019 v 17:00 v cukrárně Pusinka.
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předseda komise
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Jindřich Kania / Vladimír Buk
ověřovatelé zápisu

