
 
Zápis č. 4/2016 ze dne 21. 4. 2016	  

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 
 
	  

Přítomni: Miloš Gregorovič, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Jaroslav Mihál, Pavel 
Michalík, Marie Polepilová, Zdeňka Plachá, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský 
Omluveni:  --- 
 
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc. 

Předseda komise přivítal členy komise a zástupce Městské policie Olomouc. Poprvé se jednání 
zúčastnil nový člen pan Miloš Gregorovič. Komise nyní pracuje v kompletním složení všech jedenácti 
členů. Komise se sešla v plném počtu, tedy usnášeníschopná. 

Návrh programu schůze: dotazy na Městskou policii Olomouc, kontrola plnění usnesení z únorové 
schůze, podněty občanů a členů komise, různé. 
 
       Schválení programu 
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.  
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 
 

1. Připomínky a dotazy k Městské policii Olomouc.      
    Z problémových míst, na nichž byl z podnětu občanů požadován častější dohled Městské 
policie Olomouc, nejsou v současné době hlášeny žádné závažné potíže. Městská policie pokračuje ve 
zvýšeném dohledu a opětovně žádá občany o telefonické upozornění v případě problémů tak, aby 
bylo možno zakročit v aktuální situaci. 
     Při upozornění na vrak automobilu, odstavený na parkovišti u hypermarketu BILLA, bylo 
konstatováno, že se autovrak nachází na soukromém pozemku tohoto obchodu, a proto tento problém 
musí řešit majitel uvedeného pozemku.  
     KMČ a rada města domluvily částečné řešení problematiky s parkováním v okolí Fakultní 
Nemocnice Olomouc a to v souvislosti s realizací plánované výstavby parkoviště v blízkosti FN 
(v prostorech po firmě Balus).    
 
 

2. Kontrola usnesení z minulého jednání. 
   V průběhu výkopových pracích na chodníku ulice Stiborova došlo k poškození chodníku ve 
vnitrobloku ulic Zelená – Jílová. Načež tento chodník bude opraven na náklady realizátora prací. 
   Požadované odstranění několik uschlých stromů v oblasti sídliště „Mačkalov“ bude provedeno 
v nejbližším možném termínu. 
   O pěstebním zásahu na keřích za domy na ulici Jílová číslo 12 a 14 se ještě jedná, komisi bude 
oznámeno, kdy by tyto práce mohly být uskutečněny. 
   Úklid zbytků tlejícího listí na chodnících ve vnitrobloku ulic Stiborova – Zelená byl již proveden. 
   Výtluky a díry na uvedených vozovkách (ulice Růžová, Stiborova, Rošického a další) budou 
postupně opravovány. 
    Předseda komise předložil vypracovaný a schválený rozpočet KMČ Tabulový vrch. Největší 
částka připadne letos opět na opravy chodníků v oblasti působnosti naší komise (viz další body 
v zápisu), menší částky jsou určeny na uspořádání dětského dne a na drobné opravy v rámci KMČ.   

 

3. Připomínky občanů a členů komise. 
    KMČ pověřuje předsedu komise získat aktuální mapu městské části Tabulový vrch 
s dostatečným rozlišením pro zakreslování změn a úprav, které se postupně uskutečňují. Mapa bude 
k dispozici v jednací místnosti komise.  
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)	  	  	  	  
 
 



    Komise pověřuje člena komise Pavla Hofírka postupným zakreslením doposud provedených 
akcí a změn do mapy, uvedené v předchozím bodě.   
(11pro / 0 proti / 0 se zdrželo)	  	  	  	  
 
    KMČ uděluje předsedovi komise souhlas s uspořádáním Dětského dne v oblasti Parku Malého 
prince v letošním roce.  
    Dětský den se uskuteční v neděli 12. června 2016 na výše uvedeném místě. Podrobnější 
informace o programu a akciích na tomto dni budou obyvatelé městské části Tabulový vrch včas 
informování na nástěnkách a formou letáků v poštovních schránkách a v MHD.  
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)	  	  	  	  

 

   KMČ byl předložen návrh na možné zpřehlednění dopravní situace při vjezdu na parkoviště 
mezi domy na ulici Jílová číslo 10 a 12. Jednalo by se o změnu v umístění kontejnerů na odpad, které 
jsou v současnosti na obou stranách křižovatky. Komise není schopna posoudit případné negativní 
dopady možných změn, a proto vyčká do předložení konkrétních návrhů řešení a zároveň souhlasu od, 
touto změnou dotčených, SVJ či družstev.  
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)	  	  	  	  

 

4. Opravy chodníků z rozpočtu KMČ v roce 2016. 
    KMČ obdržela seznam nákladů na všechny k opravě či rekonstrukci vybrané úseky chodníků. 
Vybraných devět úseků, uvedených v minulém zápise ze schůze KMČ, by sice KMČ chtěla nechat 
opravit všechny, ale výše rozpočtované částky umožni provést následující opravy: 
    Spojnice Karafiátova – Jílová (vnitroblok Jílová), 
    chodník od Foerstrova č. 13 mezi Skřivánčí a Na chmelnici, 
    oprava propadu na chodníku Na chmelnici č. 6, 
    spojovací chodník od ul. Na chmelnici č. 1 na ul. Foerstrova 
    lokální opravy na spojovacím chodníku Karafiátova – Stupkova. 
    Těchto pět lokalit představuje kompletně vyčerpanou částku 350.000,- Kč, tedy všechny 
prostředky, určené rozpočtem na opravy chodníků. 
(9 pro / 0 proti / 2 se zdrželo) 
 
    Největší a cenově nejnákladnější rekonstrukci v oblasti městské části Tabulový vrch 
představuje oprava na ulici Hněvotínská: Předlažba chodníku - celé nároží od ul. Na Chmelnici 
č. 23 po konec Hněvotínská č. 20.  Tento úsek představuje částku 512.000,- Kč, což je zcela mimo 
možnosti rozpočtu KMČ.  Nicméně i tato oprava se v tomto roce uskuteční! Díky snaze členů 
komise, hlavně pak díky vyjednávání předsedy KMČ, se podařilo získat tento obnos z částky 
speciálně vyčleněné pro podobné akce na MmOl. Na uvedené finance z této speciální částky 
dosáhlo pouze šest KMČ, proto komise vyjadřuje velké uznání radě města za toto rozumné, 
vstřícné a  správné rozhodnutí.   
   

 

 

 

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 19. května od 17 hodin v zasedací místnosti na 
Karafiátově ulici č.6. 

 

V Olomouci dne 21. 4. 2016 

 

Jiří Hudeček,                                        Pavel Hofírek, Josef Kaštil, 
tajemník komise                                   ověřovatel zápisu předseda komise 


