
Z Á P I S 
 
ze  schůze Komise městské části  č.11, Tabulový vrch, konané dne 25. 2. 2010 v zasedací 
místnosti komise, Karafiátova 6. 
Přítomní: JUDr. P. Titz, Josef Kaštil, RNDr. Jiří Stranyánek, RNDr. Zdeňka Plachá, Ing. 
Jarmila Plachá, Ing. Vladimír Buk. Nepřítomní členové byli předem omluveni.Jako hosté se 
jednání účastnili Antonín Zedník, Kuchař Ladislav z Junácké ulice č. 1, paní Jana Hanáková, 
Jílová 39,  zástupci PČR a Městské policie. 
 
 
Zahájení: Předseda KMČ č.11 zahájil schůzi a konstatoval, že výbor KMČ je schopen 
usnášení.  Byla  provedena kontrola plnění úkolů a bylo  konstatováno, že jsou plněny. Jako 
nejdůležitější z uložených úkolů bylo prověření spalovny odpadů v nemocniční spalovně FN  
Olomouc. 
 
1/ Provozovatelem spalovny je firma SITA  CZ a.s., se sídlem v Praze 2 – Vinohrady, 
Španělská  10/1073. Ing. Libor Čech jako technicko provozní manažer SITA CZ. a.s. se 
vyjádřil k technickému stavu spalovny: Provoz spalovny je řízen automaticky na základě 
údajů a regulace  ze systému řízení a to tak, aby byl zajištěn optimální proces spalování 
odpadů a následné čistění spalin. Podtlak v celém systému technologie spalovny vytváří 
spalinový ventilátor, který může být ve vyjímečných krátkodobých případech příčinou 
zvýšení hluku, ale ne nad přípustnou legislativou stanovenou hranici což prokázala i naše 
interní měření. 
Spalovna je v provozu od roku 1994 a před svojí rekonstrukcí v letech 2008/2006 pracoval 
spalinový ventilátor ve větších otáčkách a byl tedy  zdrojem větší hladiny hluku, ale i tato 
hladina hluku plnila bezpečně stanovený limit. Tuto  záležitost řešila KHS Olomouc. 
Společnost SITA a.s. jako provozovatel technologie spalovny se zavazuje, že i nadále bude 
technologii spalovny provozovat pouze v souladu s platnými předpisy a vydanými povoleními 
tak, aby provozem neobtěžoval okolí spalovny. 
 
2/Byly projednány připomínky pana Antonín Zedníka předsedy SVJ, Junácká 1,3, které se 
týkaly problému parkování v této ulici, které vznikají v souvislosti s nedostatkem parkovacích 
míst před FN, takže návštěvníci nemocnice parkují bezprostředně před shora uvedeným 
domem, takže vlastníci  bytových jednotek nemají možnost v tomto prostoru parkovat. 
Rovněž vznikají potíže před popelnicovým stáním, kde návštěvníci FN bezohledně parkují, 
takže ztěžují obyvatelů přístup k popelnicím a jejich vyprazdňování. Za překopy chodníků a 
jejích úpravy odpovídají firmy, které dostaly povolení k záboru zeleně a podobně. Dohled na 
konečnou úpravu má patřičný odbor, který takové povolení vydal. Bude písemně požádán 
příslušný odbor, aby popelnicové stání bylo vyznačeno  žlutou barvou. 
KMČ č. 11 již 5.5. 2009 požádal písemně odbor Životního prostředí o zpracování projektové 
dokumentace ulice Junácká a Kmochova a to jak po stránce vyčlenění parkovacích míst  tak i 
rekonstrukci zeleně, která v letech 2003/2004 byla silně poškozena větrnou kalamitou a 
požárem. KMČ předala žádost na tento odbor dne 12.5.2009.  KMČ znovu prověří jak se 
s naší žádosti  naložilo. 
 
3/ Na základě požadavku Odboru dopravy SmOl  jsme prověřili stav vozovek v našem 
obvodu, tam kde bylo poškození značné nebo i nebezpečné byly pořízeny fotografie  a 
seznam byl předán Odboru dopravy. Jedná se o tyto ulice: Karafiátová od č.1, Frágnerová, 



Hněvotínská, Stupkova, Dobnerova, V hlinkách, Růžová, Zelená Stiborovya, Kmochová  a 
ulice Jílová směrem k mateřské školce. 
 
4/ KMČ projednala stav některých stromů na ulici Růžová, které jsou přestárlé nebo 
poškozené. Bude požádán písemně odbor Životního prostředí o prověření  současného stavu.  
Rovněž na ulici Jílová od č. 39 je poškozen chodník, některé keře a 2 uschlé stromy. K tomu 
bude pořízená fotodokumentace. 
 
5/ Byl zpracován  projekt na přechod na ulici Hněvotínská u FN Olomouc, který by měl být 
realizován v tomto roce.  Předpokládáme, že umožní  bezpečnější přechod návštěvníkům FN 
Olomouc. Projekt zpracovala f. DS – GEO projekt, Olomouc. 
 
6/ Byly projednány požadavky SmOl na zábory veřejné zeleně a  KMČ vyslovila 
s předloženými návrhy souhlas. 
 
7/ Pokračuje příprava  ve spolupráci s PČR na uspořádání informační schůze s občany,  
především ze seniory. Předmětem jednání bude poučení jak se chovat v případě napadení 
nebo obtěžování právě starších občanů.  
PČR  předala KMČ vynikající informační tiskopis, který se pokusíme doručit do přístupných  
domů, protože jsou tam všechny potřebné informace, které občan může kdykoliv  použít pro 
svoji stížnost nebo pomoc a podobně. Nadstrážmistr Lenka ANDOKOVÁ  KMČ č. 11 
všestranně pomáhá. KMČ č.11 předpokládá, že se schůze uskuteční 8.4.2010 ve 13. hodin. 
 
8/ Byla projednána stížnost Společenství vlastníků Karafiátova 2 na poškození dlaždic na 
chodnících v okolí tohoto domu a dalších chodníků v v tomto prostoru, vlivem nadměrného 
solení. Rovněž za poslední 3 roky nebylo provedeno čistění v ulicích Karafiátova, Růžová, 
Einsteinova a  v dalších ulicích. Rovněž znovu požádáme o úpravu popelnicového stání u 
tohoto domu, fotografická dokumentace je zajištěna. 
Rovněž úprava zeleně a prořez stromů nám byl potvrzen roce 2009, takže prověřím 
proč nebyla  tato akce provedena. 
 
9/ V bodě různé byla rušná diskuze o přechodu na ulici Hněvotinská,   který  bude vlastně 
přechodovým místem, který nebude označen dopravní značkou, ale u prostřed bude vytvořen  
ostrůvek. Rozhodující je nedostatek peněžních prostředků na tuto akci, která i tak bude 
finančně náročná. Nicméně SmOl hledá pro tuto akci nejlepší řešení. 
 
9/ Schůze skončila ve 20. hodin, další schůze se bude konat 25. března 2010 v 18 hodin 
v zasedací místnosti Karafiátova 6. 
 
Zapsal: JUDr. Přemysl Titz 
                předseda KMČ 
 
Olomouc 6.3.2010 


