
Zápis č. 4/12 ze dne 26.4.2012 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 

Přítomni: Josef Kaštil (předseda), David Čapek (tajemník), Stanislav Juřica, Jiří Stranyánek, Petr 

Domácí, Jaroslav Mihal, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Otakar Svitavský, Jarmila Marková 

Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, Rudolf Filkász 

Jednání: 

1. Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5. jednacího řádu je komise v počtu 9 

přítomných členů usnášeníschopná. 

2. Schválení programu – program byl bez připomínek přijat. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

3. Proběhla kontrola plnění usnesení z předchozích schůzí. Chodníky vytipované k opravě byly 

zrevidovány a k realizaci těchto oprav dojde v následujících měsících. KMČ byla ujištěna o brzké 

výměně nebezpečných poškozených lamp veřejného osvětlení na ulici Karafiátova. 

4. Pracovníci magistrátu potvrdili umístění zrcadla na Jílové v odbočce k mateřským školkám, stejně 

tak by měl přibýt i zpomalující retardér. Dále byla odstraněna dopravní značka 25a a 25b. Ve věci 

možnosti vybudování parkovacích míst na střechách podzemních garáží bylo negativní vyjádření 

z důvodu špatné statiky a nedostatečné nosnosti.  

5. KMČ žádá o podání informace, která místní část bude mít na starosti prostor nově budované 

oblasti za Okružní ulicí a jaká výstavba se zde plánuje. Taktéž žádá o informaci, zda se plánuje 

propojení ulic Okružní a Einsteinovy v lokalitě bývalého asfaltového tenisového hřiště. 

6. Rozhodnutí a zábory: 

KMČ bere na vědomí následující rozhodnutí stavebního odboru a odboru životního prostředí 

Magistrátu města Olomouce: SMOl/ŽP/55/543/2012/Jar, SMOl/ŽP/55/1290/2012/Jar. 

7. Žádost o sdělení stanoviska k SMOl/Maj/22/6901/2011/Bra. Jde o prodej pozemků kolem Auto 

Hégr na ulici Hněvotínské a Růžové. Na těchto pozemcích jsou umístěny kontejnery na tříděný 

odpad. Dále je možné výhledové rozšíření této komunikace, která v současnosti nemá dostatečné 

parametry pro dvousměrný provoz a z daného pozemku je zároveň vjezd na pozemek přilehlý. 

Navíc prostor lze využít jako prostor k parkování. 

KMČ kategoricky nesouhlasí s prodejem daných pozemků a požaduje dořešení dopravní situace v této 

ulici. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

8. Pan Filkász seznámil členy komise s fungováním zdejšího rybářského spolku.  

9. Městská policie byla dotazována na situaci kolem podomního prodeje.  

KMČ žádá o vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu podomního prodeje z důvodu masivního nápadu 

směřovaného na starší občany. (7 pro / 0 proti / 2 se zdrželi) 

10. KMČ přijala žádost o vybudování chodníku podél zdi „Druposu“ (nejkratší cesta k autobusu).  

KMČ vybudování tohoto chodníku nedoporučuje ze stavebně-technického a provozního hlediska a 

z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
  

11. KMČ žádá o vypracování studie proveditelnosti přeměny podélného stání na kolmé na ulici 

Kmochova. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 

12. Další jednání KMČ se uskuteční dne 31. května 2012 od 18hod na ulici Karafiátová 6.  

  

V Olomouci dne 26.4.2012 Josef Kaštil, 

předseda KMČ 11 


