
ZÁPIS Č. 10/2019 ZE DNE10. 10. 2019 
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH 

 
Přítomni: Vlastimil Bednařík, Vladimír Buk, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Jindřich Kania, Radim Kašpar, Lukáš 
Krbeček, Pavel Michalík, Josef Kaštil, Zdena Plachá, Marie Polepilová, Karel Svitavský, Marián Štanga 

Hosté: zástupce městské policie 

Předseda přivítal přítomné a konstatoval, že komise je v počtu 13 přítomných členů usnášeníschopná. 

Návrh programu jednání: kontrola plnění usnesení z minulého jednání, podněty občanů, různé 

Schválení programu 

Komise souhlasí s navrženým programem jednání. (13pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
1) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KOMISE 

a) Žádost na Policii ČR o měření rychlosti na ul. Hněvotínské vč. možnosti uložení pokuty za překročení max. 
povolené rychlosti – došlo k umístění radaru, komise vyhodnotí data a příp. opět požádá policii o spolupráci. 

b) Probíhající čištění odvodňovacích žlabů – komise děkuje za vyčištění žlabů na ul. Hněvotínské, Jílové a 
Karafiátové.  

c) Díry v trávníku na ul. Kmochova naproti cukrárny Pusinka – OMZOH* zjišťuje, zda je potřeba provést 
deratizaci, příp. i údržbu podzemních šachet. Pokud nebude třeba provést deratizaci, budou díry zasypány. 

d) Podněty k lokalitě Na Chmelnici, Dobnerova– podněty byly předány na magistrát, ODÚR přislíbil zaslat 
vyjádření k jednotlivým bodům. 

e) Vyčištění parkoviště u domu Karafiátová 2 vč. kanal. vpustí– čištění bylo provedeno, ale bohužel jen 
částečně z důvodu zaparkovaných aut, jejichž majitelé nerespektovali dopravní značení. Případ ohlášen na MP 
k dalšímu řešení. 

f) Dohled na uvedení travnatých ploch a chodníků do původního stavu po pokládce optických kabelů na 
ul. Karafiátová – plochy byly uvedeny do původního stavu. 

g) Vyčištění chodníků (odstranění plevele) v lokalitě Karafiátová, Stupkova, Kmochova – komise děkuje za 
provedené blokové čištění. 
 
2) PODNĚTY OBČANŮ 

a) Komise byla upozorněna na bezdomovce, kteří přebývají u supermarketu Albert a u budovy býv. Telecomu 
na ul. Stupkova, kde trvale zabírají a znečišťují veřejné prostranství (matrace, odpadky...). Podnět byl předán 
městské policii. 

b) Komise žádá o informaci, zda se v následujících týdnech plánuje úklid listí z komunikací či zda má komise 

počítat až s jarním úklidem? (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

c) Městská policie informovala komisi, že obdržela petici obyvatel domů na ul. V Hlinkách 13–19. Občané 
žádají vyřešení problematické situace s parkováním. Komise po diskuzi zve předsedu petičního výboru na 
listopadové jednání. Komise je připravena se touto záležitostí dále zabývat společně s petenty. 

d) Komise byla opět upozorněna na větší množství uschlých stromů – většina z nich byla zakreslena do mapy, 
která byla jíž dříve předána OMZOH*. Komise dále žádá o ořez keře na ul. Stupkova 10 (směrem k hlavní 
silnici), který zasahuje do chodníku. 

Komise opětovně žádá OMZOH* o pokácení uschlých stromů a o ořez keře na ul. Stupkova 10.  
(13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

 



 

e) Komise byla upozorněna na skutečnost, že v průběhu záboru veřejného prostranství došlo k poškození 
dlažby za domem Zelená 11–15 a k narušení břehu trávníku (hrozí sesuv). 

Komise žádá ODÚR* a OMZOH* o prověření situace a uvedení místa do původního stavu investorem. 
(13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
f) Komise žádá o instalaci nového sloupu veřejného osvětlení u domu Foerstrova 15 směrem k zast. MHD a 
supermarketu Albert. Dále komise obdržela žádost o výměnu starého osvětlení na ul. Stiborova z důvodu 
nevhodného nasměrování světla (svítí do oken). 

Komise žádá o instalaci nového sloupu veřejného osvětlení u domu Foerstrova 15 směrem k zast. MHD a 
supermarketu Albert a dále o výměnu starého osvětlení na ul. Stiborova. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
 
3) RŮZNÉ 
a) Předseda komise na návrh OMZOH* vyzval členy komise o specifikaci míst, kde případně rostou nežádoucí 
plevelné rostliny ječmen myší a rdesno hadí kořen. 
 
b) Komise diskutovala o navrhovaných změnách ve statutu komisí městských částí.  

 
 
 

Listopadové jednání se uskuteční ve čtvrtek 14.11. 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 měst. zeleně a odpad. Hospodářství  
* ODÚR = odbor dopravy a územ. Rozvoje 


