
Zápis č. 5/11 ze dne 26.5.2011 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 

Přítomni: Josef Kaštil (předseda), David Čapek (tajemník), Petr Domácí, Petr Ilgner, 

Stanislav Juřica, Pavel Michalík, Petr Pachta, Zdeňka Plachá (přítomna od bodu jednání č. 4), 

Jaroslav Pour, Šárka Růţičková, Otakar Svitavský 

Omluveni: Irena Šnajdrová, Jaroslav Mihál 

Hosté: Městská policie Olomouc, Policie ČR, Petr Štěpánek a Jiří Stranyánek 

Jednání: 

1. Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, ţe dle bodu 5. jednacího řádu KMČ je komise 

v počtu 9 přítomných členů usnášeníschopná a navrhl doplnit program schůze o ţádosti 

statutárního města Olomouce k vyjádření KMČ týkající se pronájmu a prodeji pozemku, 

provozu grilu před restaurací a záborů.  

KMČ souhlasí s doplněním programu o zmíněné body. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

2. Čj.:SMOl/Maj/22/2271/2011/Výs – Ţádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku 

statutárního města Olomouce. Manţelé Pospíšilovi ţádají o pronájem předmětných 

pozemků při ulici Járy da Cimrmana a Okruţní za účelem zahrady – údrţby zeleně. 

V diskuzi bylo poznamenáno, ţe u podobným způsobem městem pronajímaných pozemků 

dochází časem k odprodeji za zpravidla pouze symbolickou cenu. Dále byl v diskuzi 

vyjádřen dotaz, který komise směřuje na město, proč jsou podobným způsobem 

městské pozemky pronajímány, místo toho aby byly prodány.  

KMČ souhlasí s pronájmem zmíněného pozemku. (7 pro / 1 proti / 1 se zdržel) 

3. Dále byl vysloven dotaz, proč bylo magistrátem rozhodnuto zrušit záměr postavit 

plánovanou protihlukovou stěnu podél ulice Okružní. K její výstavě mělo dojít jiţ 

dříve společně se stavbou okolní obytné zástavby. 

4. Byl vznesen návrh opatřit v oblouku křiţovatky na ulici Jílové a Kmochovy a 

bezprostředně za ní vhodné dopravně omezující opatření (vodorovná či svislá dopravní 

značka) zakazující v těchto místech parkování. Návrh byl odůvodněn nepřehledností 

dopravní situace přes nevhodně parkující auta.  

KMČ žádá o umístění dopravního značení zakazujícího parkování v bezprostředním okolí 

křiţovatky na ulici Jílová a Kmochova. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

5. Městská policie poznamenala, ţe na východní straně křiţovatky ulic Okruţní a 

Hněvotínská je kaţdodenně ohroţen ţivot mnoha chodců, kteří přechází ulici 

Hněvotínskou, kde chybí přechod pro chodce. Jde o frekventovaný úsek blízko 

autobusové zastávky.  

KMČ doporučuje umístění nového přechodu pro chodce na křiţovatce Okruţní a 

Hněvotínská. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)  



6. KMČ byla dále informována o významné změně v řešení nevyhovující dopravní situace 

na ulici Okružní s tím, ţe bude na této ulici zakázán vjezd vozidel nad 3,5t.  

7. Čj.:SMOl/Maj/22/1211/2011/Mi – Informace o záměru města prodat majetek statutárního 

města Olomouce. Jde o záměr prodat část parcely č. 580/1 a další plochu o výměře cca 23 

m
2
, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc pro účely rozšíření vstupu do domu Kmochova 1.  

KMČ souhlasí se záměrem prodeje daného pozemku. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

8. KMČ téţ diskutovala, zda umístění restaurační předzahrádky, pískoviště a prolézaček u 

restauračního zařízení Pivnice Mototechna v Karafiátové ulici splňuje hygienické 

podmínky a dále vyjádřila obavu z havarijního stavu kovových roštů u sklepní zídky 

domu na ulici Karafiátova (10 a 12) a na související nebezpečí moţného úrazu dětí.  

9. Čj.:SMOl/OPK/79/1126/2011/Št – Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní 

komunikace v ulici Fr. Stupky 14A k účelu postavení a provozu grilu před vlastní 

restaurací „Tabulový vrch“. Čj.:SMOl/ŽP/55/3659/2011/Jar – Dohoda o povolení 

zvláštního uţívání veřejné zeleně, zábory a výkopové práce firmou Lanex Olomouc a.s. 

v ulici Kmochova 1. Čj.:SMOl/ŽP/55/3385/2011/Jar – Dohoda o povolení zvláštního 

uţívání veřejné zeleně, zábory a výkopové práce firmou Lanex Olomouc a.s. na Jílové 10.  

KMČ bere na vědomí tato rozhodnutí stavebního odboru a odboru ţivotního prostředí 

Magistrátu města Olomouce. 

10. KMČ projednala ţádost ing. Josefa Votočky o opravu dětské věţe stojící za domem 

Hněvotínská 50. Protoţe někdo zcizil skluzavku, je tato věţ pro děti nadále bez 

rekonstrukce nebezpečná. 

KMČ doporučuje opravit nebo zabezpečit dětskou věţ. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

11. Ing. Jaroslav Pour vznesl dotaz, kolik hřišť je v oblasti působnosti KMČ 11 a kolik 

z nich má ISO certifikát a kolik se nachází na území městské části „lesoparků“.  

12. KMČ žádá o revitalizaci chodníků, které jsou pokračováním slepých ulic u rodinných 

domů v ulici Růţová směrem k ulici Karafiátova. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

13. KMČ žádá o opravu chodníku na ulici Karafiátova 10 a 12. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

14. KMČ projednala ţádost SVJ Karafiátova 4 o opravu přístupového chodníku. Shledala, ţe 

chodník je v dobrém stavu a poţadovaná oprava není nutná. 

KMČ vyjádřila nesouhlas s ţádostí. (0 pro / 9 proti / 0 se zdrželo) 

15. KMČ žádá o opravu poškozeného chodníku umístěného za budovou Karafiátova 6.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

16. Předseda poděkoval všem přítomným za účast a připomněl, ţe další jednání KMČ 11 

Olomouc – Tabulový Vrch se uskuteční dne 30. června 2011 od 18hod. v zasedací 

místnosti na ulici Karafiátová 6 s tím, ţe jednání je dle statutu KMČ veřejné. 

 

V Olomouci dne 26.5.2011 Josef Kaštil, 

předseda KMČ 11 


