
 

Zápis č. 9/2016 ze dne 20. 10. 2016 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 
 
 

Přítomni: Miloš Gregorovič, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Jaroslav Mihál, Pavel Michalík,  

Zdeňka Plachá, Marie Polepilová, Jaroslav Pour,  Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský 

 

Host: zástupce Městské policie 

Tajemník komise přivítal přítomné členy komise a zástupce Městské policie. Bylo 

konstatováno, že komise je v počtu deseti přítomných členů usnášeníschopná. 

Návrh programu schůze: kontrola plnění usnesení z minulé schůze, podněty Městské policie, 

různé. 

 

 

       Schválení programu 

KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

 

1. Kontrola usnesení z minulého jednání. 

  K požadavku na rekonstrukci zídky u popelnic před domy č. 10 a 12 na ulici Stiborova 

vypadá situace následovně: Majetkoprávní odbor sděluje, že na základě stanoviska 

Ministerstva a stavebního úřadu patří tyto zídky do majetku SVJ, před kterým se nachází. 

Proto je třeba opravu a případné zbourání zídky realizovat na náklady SVJ, kterých se to týká. 

Majetkoprávní odbor je připraven vydat kladné stanovisko s opravou či zbouráním zídky.  

     

    Prostřih jeřabin požadovaný v minulých zápisech bude realizován v měsících leden až 

březen příštího roku. Jeřabiny již byly označeny a jsou připraveny k prostřihu a odstranění. 

Prostřih porostů v lokalitě ulice Foersterova již byl proveden včetně stromů a keřů 

zasahujících do cyklostezky. 

 

    Požadavek na opravu krátkého chodníku k pískovišti na ulici Frágnerova byl projednán 

s těmito závěry: Neexistují listiny, které by dokladovaly, že jde o chodník a kdo jej vytvořil, 

tedy byl patrně zbudován svépomocí bez patřičných povolení. Vzniká několik problémů, 

nejprve, že “chodník vede svojí částí přes soukromý pozemek (nepatřící městu), dále, že jsou 

velmi blízko stromy, které musí být od chodníku alespoň 2,5 metru, což v tomto případě 

splněno není. S přihlédnutím k těmto skutečnostem je proto doporučeno příslušnému SVJ, 

aby si zařídili opravu tohoto “chodníku“ vlastními prostředky.  

 

   Zpětná reakce z OKRu na doporučení KMČ na vytvoření vodorovných dopravních 

značek V10b (stání kolmé) na ulici Frágnerova (16,18 a 20) nebyla KMČ doposud dodána. 

 

   Na ulici Růžová byla přislíbena požadovaná oprava výtluků a do konce listopadu i 

odstranění pařezu. 

 

   Reklamace poškozených chodníků v ulicích Zelená a Stiborova pokračuje předjednáním 

místního šetření na začátku listopadu. Zdržení bylo způsobeno výměnou odpovědných 

pracovníků na odboru správy komunikací a MHD.  

 

Odstranění zbytků lavičky u domu Jílová19 – bude odstraněna do konce listopadu. 

 



2. Připomínky Městské policie. 

    Městská policie informovala KMČ o obdrženém požadavku na vytvoření vodorovného 

dopravního značení V12c (zákaz zastavení, žlutá čára) v prostoru před domem č. 14 na ulici 

Fragnerova. V tomto prostoru probíhá vjezd do dalšího parkoviště a zde parkující auta 

údajně znesnadňují průjezd. Problematická je skutečnost, že toto značení požaduje zde trvale 

nebydlící občan a je jediný, kdo opakovaně tento požadavek policii zasílá.  KMČ bere tuto 

informaci na vědomí.    

 

3. Různé. 

    Před blížícím se koncem roku pověřuje KMČ předsedu komise zjištěním letošního 

čerpání finančních prostředků a sumářem výdajů s ohledem na přípravu plánu výdajů na 

rok 2017.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

    KMČ žádá o informaci kdo a za jakých podmínek povoluje umístění pouličních 

poutačů na jednorázové či krátkodobé akce (například cirkus) včetně míst, na která mohou 

být umisťována.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)    

 

   Na schůzi KMČ byl doručen dopis paní Vyhnálkové, pojednávající o několika jejich 

požadavcích na zlepšení podmínek života pro naše starší spoluobčany (výška laviček na 

zastávkách, autobusová doprava v nemocnici, případně taxi pro důchodce a oprava chodníku 

kolem zdi Druposu). Komise tyto požadavky projedná a vyjádří se k nim na své nejbližší 

schůzi v listopadu. 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   

 

 

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu od 17 hodin v zasedací místnosti na 

Karafiátově ulici č.6. 

 

 

V Olomouci dne 20. 10. 2016 

 

Jiří Hudeček,                                        Pavel Hofírek, Josef Kaštil, 

tajemník komise                                   ověřovatel zápisu předseda komise 


