
 
Zápis č. 8/2016 ze dne 22. 9. 2016	  

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 
	  
	  

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

Předseda komise přivítal členy komise a zástupce Městské policie. Bylo konstatováno, že 
komise je v počtu šesti přítomných členů usnášeníschopná. 

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

1. Kontrola usnesení z minulého jednání. 
    Požadavek na rekonstrukci nebo opravu zídky u popelnic před domy číslo 10 a 12 na 
ulici Stiborova byl předán příslušnému odboru MmOl. a čeká se na rozhodnutí o provedení 
opravy.  
 
    Podle sdělení Odboru Životního prostředí bude den 25. října tohoto roku provedena 
plošná deratizace v inkriminovaném prostoru u domů čísel 47 a 49 na Tř. Svornosti. Při 
této příležitosti KMČ upozorňuje zástupce SVJ  v těchto domech, že tato deratizace se 
neprovádí přímo v domech, takže je třeba (a doporučeno) objednat pro tento termín 
současně deratizaci v uvedených domech, aby byla zajištěna efektivní účinnost deratizace.  
   
     Prostřih porostů za domy číslo 3, 5 a 7 na ulici Foerstrova a pokácení vybraných dřevin 
(jeřabiny), jejichž pokácení bylo již dříve požadováno, byl přislíben ještě v průběhu 
letošního podzimu. 
 
    Byl vyjádřen záměr opravit krátký chodník k dětskému hřišti na ulici Frágnerova. 
KMČ k tomu poznamenává, že při vyřizování tohoto požadavku vyšlo najevo, že tento 
chodník leží částečně na soukromém pozemku a navíc zde nebyl původně vůbec plánován. 
V tuto chvíli se zjišťují informace o původu chodníku. KMČ je připravena podpořit opravu 
svými finančními prostředky. 

 

2. Připomínky Městské policie. 
     Podle informace od Městské policie, týkající se automobilu Škoda Felicie bez SPZ na 
ulici Karafiátova 1, se nejedná o vrak a není v současné chvíli možno automobil odstranit. 
Druhé vozidlo, jehož odtažení bylo požadováno podle usnesení z minulé schůze KMČ (stojící 
u garáží G1), bylo patrně odstraněno majitelem, když se o automobil začala zajímat Městská 
policie.  

 

 



    KMČ byla informována o požadavku občanů z ulice Frágnerova o vytvoření vodorovných 
dopravních značek V10b (stání kolmé) před domy čísla 16, 18 a 20 v uvedené ulici. Toto 
vodorovné značení se již nachází na několika dalších parkovištích v této ulici. KMČ 
doporučuje toto vodorovné značení realizovat. Důvodem je efektivnější parkování v dané 
lokalitě. 
(6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

3. Různé. 
    KMČ opakovaně žádá o opravení výtluků na silnici v ulici Růžová (zejména u domů 
č.30 a 44). Požadavek byl vysloven již v březnu tohoto roku a na dubnové schůzi KMČ bylo 
oznámeno přislíbení oprav těchto výtluku a děr.  
(6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

    Stejně tak KMČ opakovaně žádá o odstranění pařezu po pokáceném stromě na ulici 
Růžová u domu číslo 84.  
(6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

	  	  	  	  	  KMČ žádá o informaci, jak dopadla žádost o reklamaci opravy poškozených chodníků 
v ulicích Zelená a Stiborova. Chodníky byly poškozeny firmami, provádějící stavební a 
zemní práce v uvedených lokalitách v roce 2015. Nedošlo k nápravě, navíc zde byly 
prováděny další zemní a výkopové práce v červnu a červenci tohoto roku a poškození 
chodníků se ještě zhoršilo.  
(6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    
 
KMČ žádá o odstranění kovových zbytků lavičky u domu Zelená 19, které se stávají 
nebezpečnou překážkou nejen pro děti. 
(6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   

 

 

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 20. října od 17 hodin v zasedací místnosti na 
Karafiátově ulici č.6. 

 

 

 

 

V Olomouci dne 22. 9. 2016 

 

 

 

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


