
ZÁPIS Č. 1/2020 ZE DNE 9. 1. 2020 
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH 

 
Přítomni: Vlastimil Bednařík, Vladimír Buk, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Jindřich Kania, Lukáš Krbeček, Pavel 
Michalík, Radim Kašpar, Josef Kaštil, Zdena Plachá, Marie Polepilová, Karel Svitavský a Marián Štanga. 
 
Hosté: zástupce městské policie 
 
Předseda se v 17:00 přivítáním přítomných ujal řízení a konstatoval, že komise je usnášeníschopná. 
 
Návrh programu jednání: kontrola plnění usnesení z minulého jednání, podněty občanů, různé 
 
Schválení programu 

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

 
1) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KOMISE 

a) Komise žádá o zřízení vodorovného dopravního značení na parkovišti za domy Kmochova 14-20 – bude 
provedeno na jaře. 
 
b) Komise žádá o zřízení vodorovného dopravního značení na parkovišti u supermarketu Albert – bude 
provedeno na jaře. 
 
c) Vrak na komunikaci před objektem Karafiátová 3 – vozidlo bylo před cca rokem označeno městskou policií 
jako vrak a vlastník byl vyzván k jeho odstranění. Vzhledem k tomu, že se vrak stále nachází na komunikaci a 
tvoří překážku v provozu, žádá komise MmOl. o jeho urychlené odstranění. 

Komise žádá MmOl. o urychlené odstranění vraku na komunikaci před objektem Karafiátová 3. Vrak tvoří 
překážku v provozu a městskou policií byl označen zhruba před rokem. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)  

 
d) Prověření vozidla vykazujícího znaky vraku na parkovišti před domem Karafiátová 1 – městská policie 
kontaktovala majitele vozidla, který slíbil jeho odstranění. 
 
Přetrvávající požadavky: 
Komise žádá  
OMZOH*o ořez keře na ul. Stupkova 10 (směrem k hlavní silnici), 
OMZOH* o zasypání děr po potkanech u domu Karafiátová 2 (deratizace již proběhla), 
TSMO* o vyčištění chodníků ve vnitrobloku Junácká – Hněvotínská – V Hlinkách, 
ODÚR* o opravu výtluku ve vozovce u kanal. vpusti na ul. Hněvotínské u vjezdu do FnOl., 
ODÚR* o opravu propadlých překopů vozovky ul. Hněvotínské mezi křižovatkami s ul. Junáckou a ul. Stupkovou,   
ODÚR* o zřízení přechodu pro chodce na ul. Jílové, poblíž domu č. 10 a odbočky k domům č. 21–29,  
ODÚR* o zřízení přechodu pro chodce na ul. Hněvotínské u křižovatky s ul. Junáckou,  
ODÚR* o zaslání vyjádření k podnětům k lokalitě Na Chmelnici, Dobnerova.  
 
2) PODNĚTY OBČANŮ 
Komise obdržela tyto podněty: 

a) žádost o vyčištění sochy Tvář Měsíce na ul. Stupkova u budovy školy 

Komise žádá MmOl. o vyčištění sochy Tvář Měsíce na ul. Stupkova u budovy školy. 
(13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

b) žádost o opravu poničených laviček u parku Malého prince 

Komise žádá ODÚR* o opravu poničených laviček u parku Malého prince (zejm. lavičky mezi cukrárnou 
Pusinka a parkem a také u domu Jílová 6). (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 



c) žádost o odstranění dvou tyčí na býv. hřišti za domem Jílová 39 

Komise žádá TSMO* o odstranění dvou tyčí na býv. hřišti za domem Jílová 39. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

d) žádost o odstranění staré zrezivělé kovové nástěnky u rybníčku na ul. Stupkova (vedle vitríny KMČ) 

Komise žádá ODÚR* o odstranění staré zrezivělé kovové nástěnky u rybníčku na ul. Stupkova.  
(13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

e) žádost o opravu stříšky (včetně sloupů) a přístupového chodníku do objektu SmOl. na ul. Karafiátová 6 (klub 
seniorů, knihovna, zasedací místnost komise městské části aj.) – Objekt celkově působí zanedbaným dojmem, 
ačkoliv by měl město spíše reprezentovat. 

Komise žádá MmOl o opravu stříšky a přístupového chodníku při vstupu do objektu SmOl. na ul. Karafiátová 6. 
(13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

f) žádost o obnovu značení kolmého parkovacího stání na ul. Stiborova 

Komise žádá TSMO* o obnovu značení kolmého parkovacího stání na ul. Stiborova. 
(13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

g) žádost o doplnění chybějícího krytu pouličního osvětlení vedle domu Frágnerova č.16 (na rohu domu vedle 
kontejnerů) případně výměnu celé lampy a následný ořez stromů, do kterých lampa zasahuje 

Komise žádá ODÚR* o opravu/výměnu pouličního osvětlení vedle domu Frágnerova 16. Poté komise také 
žádá OMZOH* o prořez stromů, do kterých lampa zasahuje. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
 
3) RŮZNÉ - ESTETIZACE MĚSTSKÉ ČÁSTI a ROZPOČET KOMISE PRO ROK 2020 
Komise se zabývala problematikou estetizace městské části a diskutovala o lokalitách, příp. objektech, na které 
by bylo možné využít fin. prostředky z rozpočtu města určené na estetizaci městských částí (300.000,-Kč).  

Komise vybrala tyto projekty: 

– odstranění bývalé protipožární nádrže před domem Foerstrova 15 (Komise již má cenovou nabídku) 
– odstranění bývalých kójí na popelnice na ul. Kmochova (za finanční spoluúčasti dotčených SVJ) 
 
Za zbývající finanční prostředky se Komise pokusí také případně realizovat následující projekty:  
– výměna betonových panelů na zast. MHD Kmochova (oba směry) za dlažbu 
– oprava zábradlí na ul. Stupkova před budovou školy 
 

Komise schválila předsedou navržený rozpočet komise pro rok 2020, který obsahoval 300.000,-Kč na estetizaci, 
300.000,-Kč na opravy chodníků a 150.000,-Kč na drobné opravy a akce (Den Tabulového vrchu spojený s 
žákovským turnajem, tvorba nové publikace o Tabulovém vrchu atp. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
Jednání komise bylo ukončeno v 19:00. 
Souhrn usnesení: Jedná se o všechna orámovaná usnesení. 
 

Únorové jednání se uskuteční ve čtvrtek 6. 2. 2020 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 
* TSMO = Technické služby města Olomouce, a. s. 


