
ZÁPIS Č. 8/2019 ZE DNE 29. 8. 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, Marián Štanga 
Hosté: zástupce městské policie, pan Urbánek (SVJ Fragnerova 12-14), pan Sedlák 
 
Předseda přivítal přítomné a konstatoval, že komise je v počtu 12 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. (12pro / 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. Vzhledem k této skutečnosti zvolila 
komise tuto ulici jako první, na které bude umístěn preventivní radar zakoupený pro 4 komise (konkrétně na 
sloup veřejného osvětlení před domem Hněvotínská 44-46). 
 
ad 1) Komise oznamuje, že během léta 2020 budou do parku Malého prince umístěny nové workoutové prvky 
pro všechny věkové kategorie. Zároveň komise zjistí, v jaké fázi se nachází, v loňském roce přislíbená, 
rekonstrukce hřiště na ul. V Hlinkách. 
 
ad 1.4) Neudržovaná odvodňovací strouha (ul. Hněvotínská 48-50) – komise zatím čeká na vyjádření OMZOH*. 
Členové komise zašlou předsedovi další návrhy na vyčištění. 
 
2.3) Podněty k lokalitě Na Chmelnici – Dobnerova - podněty byly předány na magistrát, ODÚR přislíbil zaslat 
vyjádření k jednotlivým bodům c – komise čeká na vyjádření.  
 
ad 2.4) Díry v trávníku na ul. Kmochova naproti cukrárny Pusinka – MmOl. přislíbil vyřešení problému. 
 
ad 2.5) Rekultivace obloukového prostoru před domem Kmochova 8 a 10.  MmOl. sdělil, že by bylo vhodné 
nechat zpracovat návrh na rekultivaci celé ul. Kmochovy vč. vnitrobloku Kmochova-Foerstrova. S ohledem na 
množící se dotazy a podněty k náhradní výsadbě stromů podél silnice na ul. Kmochova, nevyužitému prostoru 
před domem Kmochova 8 a 10 (pozůstatky po pískovišti, oblouková zídka, široký nepoužívaný chodník, rozpadlé 
lavičky...), k popelnicovým stáním na celé ulici, na které již dříve komise nejednou upozorňovala, k asfaltovému 
hřišti ve vnitrobloku a k aktuálně vzniklé situaci s omezením parkování před supermarketem Billa navrhuje 
komise následující usnesení:  

Komise žádá ODÚR a Odbor strategie a řízení, útvar hlavního architekta, o zpracování návrhu na úpravu 
veřejných prostor a zeleně pro lokalitu ulice Kmochova včetně vnitrobloku. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
2) PODNĚTY OBČANŮ 
2.1) Komise byla upozorněna na neuspokojivý stav hřiště za domem Fragnerova 12-14 (nepořádek, schůzky  
teenagerů, skupinky pravidelných kuřáků, občasné potyčky...). SVJ Fragnerova 12-14 nabídla řešení ve formě 
možného odkupu /pronájmu pozemku/ od města s jeho následným oplocením a omezením provozní doby 
hřiště, s tím, že SVJ by na vlastní náklady zajišťovalo dohled a úklid hřiště. Komise bude se SVJ společně hledat 
vhodné řešení. 
 
2.2) Komise navrhuje po letošních zkušenostech selektivní sečení ploch podle konkrétní situace tak, aby 
nedocházelo ke znehodnocení trávníků množením plevelů, a aby toto opatření přineslo i případné úspory 



nákladů. Při této příležitosti někteří členové zašlou předsedovi návrhy konkrétních travnatých ploch 
k selektivnímu sečení. 
 
2.3) Podnět vlastníků domu Karafiátová 292/2 

Komise žádá vyčištění parkoviště u domu Karafiátová 2 vč. kanal. vpustí. Plocha je vyspádovaná směrem k domu 
a čištění v uplynulých dvou letech neproběhlo. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
2.4) Komise: 
– projednala plánované uzavření parkovišť u supermarketu Billa (umístění závory), 
– vnímá situaci se znepokojením s ohledem na nedostatek parkovacích míst, 
– komunikuje se společností Billa. 

Komise žádá vedení města o spolupráci při hledání řešení této situace. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
 

Zářijové jednání se uskuteční ve čtvrtek 12. 9. 2019 v 17:00 v zasedací místnosti na ul. Karafiátová 6. 
 
 
 
..…………………………..                    ……………………………….                                 
      Josef Kaštil                                    Pavel Hofírek                                         Jindřich Kania/ Vladimír Buk v.r.  
předseda komise                            tajemník komise                                              ověřovatelé zápisu 
 
 
 
 
* OMZOH = odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
* ODÚR = odbor dopravy a územního rozvoje 


