
 
Zápis č. 7/2016 ze dne 25. 8. 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,  
Omluveni: Otakar Svitavský  
 
Hosté: zástupce Městské policie, zástupci tří SVJ - pánové Fr. Varga, K. Sedlák a J. Zemčík 

Předseda komise přivítal členy komise a hosty. Bylo konstatováno, že komise je v počtu deseti 
přítomných členů usnášeníschopná. 

Návrh programu schůze: kontrola plnění usnesení z minulé schůze, podněty Městské policie, hostů a 
členů komise, různé. 
 
       Schválení programu 
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 

1. Kontrola usnesení z minulého jednání. 
     Požadavek na zvětšení parkoviště ve spojitosti s přesunem kontejnerů na odpad (SVJ 
Foerstrova 17) čeká na dohodu a schválení odborů MmOl. (Majetkoprávní, Životního prostředí a 
Správy městských komunikací a MHD). KMČ čeká na vyjádření. 
     Požadavek na posouzení stavu vodovodního řadu v oblasti domu 970/1 na ulici Foerstrova byl 
postoupen kompetentním odborům a pracovníkům Moravské Vodárenské a.s. 

 

2. Připomínky Městské policie. 
    Městská policie Olomouc obdržela (bohužel anonymní) stížnost na nedovolené parkování aut 
v ulici V Hlinkách. Parkují tam auta, která nesplňují podmínky pro parkování v této lokalitě (nemají 
v této ulici bydliště, nejsou dopravní obsluhou aj.). Vzhledem k anonymitě stěžovatele nebylo možno 
tuto stížnost dále specifikovat. KMČ proto žádá případné stěžovatele o doplnění těchto požadavků 
a dále o předložení smysluplných návrhů na jejich řešení. (V opačném případě bude muset 
zasáhnout městská policie a řešit pokutou stání většiny aut, byť jsou rezidentů, protože pro parkování 
zde nejsou splněny všechny zákonné požadavky – čehož by se KMČ ráda vyvarovala.) 
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

    KMČ předala Městské policii informace o dvou vozidlech, která patrně splňují status vraku. 
Jedná se o zelenou Škoda Felicie bez SPZ na ulici Karafiátova 1 a dále o modrý renault také bez SPZ 
v prostoru garáží pod G1. Pokud vozidla splňují potřebná kritéria „vraku“, žádá komise o jejich 
odstranění.   
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

    KMČ děkuje jménem obyvatel domů číslo 12 a 14 na ulici Frágnerova za zvýšený dohled na 
pořádek a chování některých skupin mládeže v okolí dětského hřiště. Situace se po zásazích MP 
výrazně uklidnila. Dále KMČ vzala s povděkem na vědomí informaci o častém dohledu MP na 
nepovolený průjezd kamionů po ulici Foerstrova. Děkujeme jménem obyvatel této frekventované 
ulice!  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

3. Připomínky hostů a členů KMČ. 
     KMČ opakovaně žádá o opravu či rekonstrukci zídky u popelnic před domy číslo 10 a12 na 
ulici Stiborova. O rekonstrukci již bylo dříve žádáno a stav zídky se dále zhoršuje a hrozí pádem a je 
nebezpečná pro své okolí.  
 (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    



 

    KMČ vyslechla požadavky zástupce SVJ Tř. Svornosti 47-49, týkající se přemnožení potkanů u 
odpadních šachet a patrně s tím souvisejícím stálým propadem chodníků u vstupu do těchto domů. Na 
základě těchto informací KMČ žádá OSMK a MHD o rekonstrukci uvedených chodníků, případně 
spojit tuto opravu s plánovanou rekonstrukcí kanalizace v této oblasti. Dále kvůli zvýšenému výskytu 
potkanů KMČ žádá Odbor Životního prostředí o posouzení možnosti provedení plošné 
deratizace v kanalizační síti u těchto domů.   
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

    KMČ žádá o úpravu a prostřih porostu (keřů) za domy č. 3, 5 a 7 na ulici Foerstrova. Keře 
v této lokalitě nebyly udržovány již delší dobu. 
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

    KMČ požaduje OSMK A MHD o opravu krátkého chodníku k dětskému hřišti na ulici 
Frágnerova. Jedná se zhruba jen o 12 m2  a poměrně dosti vytížený chodník je skutečně v havarijním 
stavu.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

    Na základě žádosti zástupce SVJ 6-8 na ulici Frágnerova, KMČ souhlasí s využitím 
vodorovného značení V12c (zákaz zastavení, žlutá čára) na silnici před vchody do uvedených 
domů. Krátké chodníčky u těchto domů končí přímo na silnici a při parkování aut v tomto prostoru je 
znemožněn východ jinak než po trávníku. KMČ žádá OSMK a MHD o zajištění tohoto značení.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

4. Různé. 
     Suché dřeviny (jeřabiny), jejichž pokácení bylo již několikrát požadováno, stále odolávají zásahu! 
KMČ se laicky domnívá, že po skončení vegetačního období bude těžko rozeznatelný uschlý strom od 
živého, a proto žádá o místní šetření za účasti zástupců OŽP společně s členy KMČ za účelem 
vytipování stromů k pokácení.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

     Současná praxe oprav chodníků a travnatých ploch při jejich poškození, způsobeném 
většinou těžkou dopravní a stavební technikou při provádění různých stavebních a zemních 
prací, není podle mínění KMČ vyhovující. Realizátor stavby opraví chodník a přilehlé okolí v místě, 
kde byly stavební práce prováděny. Mnohokrát se ovšem poškodí i značně vzdálenější místa, přes 
která musí technika projet s materiálem nebo pro zajíždění na pracoviště. Takto poškozená místa, 
nespadající do prováděných stavebních prací, ovšem zůstávají po jejich skončení neopravena. Dle 
mínění KMČ chybí před akcí důsledné zmapování možných nájezdových, skladovacích či dalších 
jinak využitých míst kolem prostoru stavebních prací a po skončení akce následné uvedení všeho do 
původního stavu. KMČ žádá zainteresované útvary o změnu současného stavu tak, aby po 
ukončení stavby byly dány po pořádku nejen bezprostředně poškozená místa, ale i poničené 
chodníky, trávníky a patníky v okolí stavby! 
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   

 

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 22. září od 17 hodin v zasedací místnosti na Karafiátově 
ulici č.6. 

 

V Olomouci dne 25. 8. 2016 

 

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


