ZÁPIS Č. 6/2019 ZE DNE 20. 6. 2019
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH
Přítomni: Vladimír Buk, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Jindřich Kania, Pavel Michalík, Josef Kaštil, Lukáš Krbeček,
Zdeňka Plachá, Marián Štanga
Hosté: zástupce městské policie, paní Němcová, paní Labounková
Předseda přivítal přítomné a konstatoval, že komise je v počtu 9 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. ( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
1) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KOMISE
ad 1.1) Způsob odstraňování plevele na chodnících – neexistuje dlouhodobý plán, řeší se operativně i na základě
podnětu komise a občanů, informace je uvedena v plánu prací TSMO na následující měsíc.
ad 1.4) Rekonstrukce neudržované odvodňovací strouhy na ul. Hněvotínská 48-50 – p. Šulc (ODÚR MmOl.)
situaci na místě prověří a vyhodnotí stav.
Reklamace poškozeného chodníku a odvodňovací strouhy na ul. Zelená 13-15 (po rekonstrukci lodžií) –TSMO
řeší situaci, odvodňovací strouha byla opravena, o chodníku se jedná (původní x následný stav).
ad 1.6) Nebezpečná situace při přecházení po přechodech na ul. Kmochova a křižovatkaKmochova - Jílová
– p.Klevar z ODÚR MmOl. sdělil, že si je vědomý neutěšené situace v dané lokalitě, stavební úpravy jsou
nicméně podmíněné vydáním regulačního plánu RP-22, který by měl být schválen v září 2019. Poté je nutné
zpracovat investiční záměr vč. dokumentace pro územní řízení.
– na základě místního šetření bylo konstatováno, že MmOl. nebude realizovat vodorovné dopravní značení V12c
z důvodu dublování s obecnou úpravou provozu na pozemních komunikacích.
ad 3.1) Umístění preventivního radaru na ulice Okružní, Stupkovu, Stiborovu, Hněvotínskou a Kmochovu:
Komise obdržela od městské policie cenovou nabídku radaru vč. technické specifikace.
Komise doporučuje městské policii zakoupit variantu č. 001 - uvedenou v nabídce.

Žádost na Policii ČR o měření rychlosti na ul. Hněvotínské vč. možnosti uložení pokuty za překročení max.
povolené rychlosti – komise k tomuto bodu zatím neobdržela vyjádření
ad 3.2) Odstranění pozůstatků po dětských herních prvcích – financováno z prostředků na estetizaci
Bude odstraněno:
– zbytky konstrukce 3 houpaček za domem Jílová 27 a 29
– ohraničení bývalých pískovišť za domem Stiborova 13a za domem Zelená 9
– zabudovaná tyč u domu Foerstrova 15 (u býv. požární nádrže)– zbývá nacenit
ad) Rekonstrukce vstupních bran do parku Malého prince– proběhlo místní šetření s architektem, p. Mičolou,
který se zúčastní jednání komise v červenci, která bude návrhy diskutovat.
ad) Rekonstrukce objektu bývalé výměníkové stanice na ul. Dobnerova
S ohledem na souhlasné stanovisko komise z minulého jednání se změnou projektové dokumentace týkající se
změny lokace vyhrazených míst u objektu budoucí galerie a školicího střediska na Dobnerově ulici souhlasí
komise s nájmem nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl., č. j. SMOL/137442/2019/OMAJ/MR/Jir.
( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

ad) Revitalizace rybníčku na ul. Stupkova – Je zapotřebí zjistit, zda lze využít studnu pro zásobování vodou. Bylli by proveden hlubší vrt. Hledají se finanční zdroje (částka cca 60-90.000,-Kč).
ad) Vybudování workoutového hřiště na ul. Stiborova – komise obdržela sdělení MmOl., že se plánuje
vybudování workoutového hřiště v parku Malého prince, což souvisí se záměrem města budovat tato hřiště při
cyklostezkách nebo v návaznosti na stávající parky.
S ohledem výše zmíněnou informaci komise souhlasí s vybudováním workoutového hřiště v parku Malého
prince a již nežádá o vybudování tohoto hřiště na ul. Stiborova. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
2) PODNĚTY OBČANŮ
2.1) Komise byla informována o napadení nezletilé osoby v Parku Malého prince skupinkou Romů. Záležitost
byla předána městské policii. Komise žádá městskou policii, ale i občany, aby podobné incidenty nebrali na
lehkou váhu a věnovali jim patřičnou pozornost. Předseda komise byl pověřen, aby zjistil, jaká je pracovní doba
správce Parku Malého prince a aby s ním danou záležitost prodiskutoval.
2.2) Upozornění, že společnost T-Mobile plánuje výkopové práce na ul. Na Chmelnici, kde bude v následujících
týdnech prováděna rekonstrukce chodníků
Komise žádá ODÚR MmOl., aby věnoval pozornost případným výkopovým pracím, neboť existuje podezření,
že by mohlo dojít k zásahu do chodníku, jenž bude nově zrekonstruován. ( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
2.3) Požadavek na umístění automatu na prodej jízdenek na zast. MHD Kmochova (směr centrum)
Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům navrhuje komise přesunout na zast. MHD Kmochova (směr
centrum) málo využívaný automat ze zast. MHD Dvořákova. ( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
2.4) Upozornění na díry v trávníku na ul. Kmochova naproti cukrárny Pusinka
Komise žádá o odstranění nebezpečných děr v trávníku na ul. Kmochova naproti cukrárny Pusinka.
( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
2.5) Dotaz na záměr s obloukovým prostorem (dříve bývalé pískoviště) před domem Kmochova 8 a 10
Komise žádá o informace jaký je záměr s obloukovým prostorem před domem Kmochova 8 a 10.
( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
3) PARKOVÁNÍ NA ul. OKRUŽNÍ
Komise obdržela stanoviska Ministerstva dopravy ČR a Krajského úřadu Olomouckého kraje, která podávají
odlišný výklad než stanovisko Dopravního inspektorátu a odboru dopravy, k možnosti parkování na komunikaci,
kde mezi zaparkovaným autem a dělící středovou čárou nezůstává volný jízdní pruh pro každý směr jízdy v šířce
3 metrů. S ohledem na tuto právní nejistotu a jasný zájem umožnit parkování v lokalitě ulice Okružní žádá
komise situaci řešit následujícím způsobem:
Komise žádá ODÚR MmOl. o odstranění středové dělicí čáry na ul. Okružní, čímž nebude pochyb o zákonnosti
podélného stání na této komunikaci. ( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
4) ŽÁDOST O SDĚLENÍ STANOVISKA
Komise souhlasí s prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl., č. j. SMOL/138745/2019/OMAJ/MR/Skr
(5 pro / 2 proti / 2 se zdrželo)
Červencové jednání se uskuteční ve čtvrtek 25. 7. 2019 v 17:00 v cukrárně Pusinka.
..…………………………..
Josef Kaštil
předseda komise

……………………………….
Pavel Hofírek
tajemník komise

…………………………………………..
Jindřich Kania / Vladimír Buk
ověřovatelé zápisu

