ZÁPIS Č. 7/2019 ZE DNE 25. 7. 2019
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH
Přítomni: Vlastimil Bednařík, Vladimír Buk, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Jindřich Kania, Radim Kašpar, Pavel
Michalík, Josef Kaštil, Lukáš Krbeček, Zdeňka Plachá, Marie Polepilová, Karel Svitavský, Marián Štanga
Hosté: zástupce městské policie, pan Weiss
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) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KOMISE
ad 1) 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 1) Torza vstupních brán do parku Malého prince jsou odstraněna a spolu s architektem Mičolou se
uvažuje, jaké další prvky je nahradí, komise pozve pana architekta na srpnové jednání.
ad 1.4) Rekonstrukce neudržované odvodňovací strouhy na ul. Hněvotínská 48-50 – p. Šulc po prověření
přeposlal požadavek pí. Štěpánkové kvůli pročištění strouhy a ořezu keřů.
ad 2.4) Odstranění nebezpečných děr v trávníku na ul. Kmochova naproti cukrárny Pusinka – žádost trvá.
ad 2.5) Komise doposud neobdržela informace, jaký je záměr s obloukovým prostorem před domem
Kmochova 8 a 10 (dříve bývalé pískoviště).
ad 3) Odstranění středové dělicí čáry na ul. Okružní, čímž nebude pochyb o zákonnosti podélného stání na této
komunikaci – ODÚR připravuje a komunikuje koncepční řešení, jak situaci vyřešit.
2) PODNĚTY OBČANŮ
2.1) Komise obdržela dotaz na funkčnost vodních mlžítek v parku Malého prince – mlžítka jsou funkční a mají
nastavený časový spínač, který je v pravidelných intervalech spouští (každou hodinu cca 3 min).
2.2) Komise obdržela žádost o umístění preventivního radaru pro měření rychlosti na ul. Dobnerovu, kde byla
zřízena zóna 30.
Komise nově žádá o umístění preventivního radaru pro měření rychlosti na ul. Dobnerovu. Kromě této ulice
bylo již dříve žádáno o umístění radaru na ul. Okružní, Stupkovu, Stiborovu, Hněvotínskou a Kmochovu.
(13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
2.3) Komise obdržela větší počet podnětů k lokalitě Na Chmelnici – Dobnerova. Podněty jsou přílohou tohoto
zápisu. K některým bodům se komise vyjádřila přímo na jednání, zbývající podněty byly odeslány na MmOl. a
komise vyčká na poskytnutí informací, jak bude MmOl. dále v těchto podnětech postupovat.
3) ŽÁDOST O SDĚLENÍ STANOVISKA
Komise souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pozemek ve vlastnictví SmOl., v souladu s žádostí SmOl.
o stanovisko, č. j. SMOL/135152/2019/OMAJ/MR/Bel. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Srpnové jednání se uskuteční ve čtvrtek 29. 8. 2019 v 17:00 v zasedací místnosti na ul. Karafiátová 6.
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