
Zápis č. 11/2016 ze dne 15. 12. 2016 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 
 
 

Přítomni: Miloš Gregorovič, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Marie 

Polepilová, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský 

Omluveni: Pavel Hofírek, Jaroslav Mihál 

Hosté: zástupce městské policie 

Předseda komise přivítal přítomné hosty, členy komise a zástupce městské policie. Bylo konstatováno, 

že komise je v počtu devíti přítomných členů usnášeníschopná. 

Návrh programu schůze: kontrola plnění usnesení z minulé schůze, dotazy na městskou policii, 

požadavky hostů, různé. 

 

       Schválení programu 

KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

1. Kontrola usnesení z minulého jednání. 

V rámci požadavku KMČ týkajícího se reklamace poškozených chodníků v ulicích Zelená a 

Stiborova informovala Zdeňka Plachá o výsledcích místního šetření, které se uskutečnilo v pondělí 

5.12.2016. Zástupci magistrátu se pokusí vyjednat se stavební firmou opravy poškozených chodníků 

v rámci reklamace. 

Požadavek na vytvoření vodorovného dopravního značení (stání kolmé) na ulici Frágnerova 

16, 18 a 20. Po postoupení požadavku na obnovu značení z odboru koncepce a rozvoje na odbor 

správy městských komunikací se očekává vyjádření odboru. 

KMČ prozatím neobdržela seznam atrakcí a dětských hřišť, u kterých by se navrhovaly potřebné 

úpravy.   

Po místním šetření předsedy a tajemníka KMČ 11 upozorňuje KMČ odbory koncepce a rozvoje a 

správy městských komunikací, aby rekognoskovaly zadní trakt u domu Frágnerova č. 2 – 8. Jde o 

nepřiměřeně trávou zarostlý slepý chodník. KMČ žádá o posouzení stavu a o případný návrh řešení, 

jak chodníku navrátit jeho funkčnost a na jeho konci jej propojit s chodníky navazujícími z ulice 

Karafiátová a dále pokračujícího na ulici Rošického.  

K požadavku umístění veřejného osvětlení do prostoru mezi domy Stupkova 1B a Stupkova 

1A byl osloven odbor koncepce a rozvoje a čeká se na jeho vyjádření.  

Požadavek na úpravu zeleně a prořez stromů za plotem LŠU I. Krejčího byl předán odboru 

životního prostředí  s odpovědí, že realizace bude provedena.  

Žádost o doplnění chybějícího vodorovného značení přechodu pro chodce na horním konci 

ulice Jílová (u ulice Einsteinova) byla předána  odboru správy městských komunikací a čeká se na 

vyjádření. Přesto první informace směřují k důvodu nesplňování podmínek stanovených zákonem. 

 

2. Různé 

Pro rok 2017 se komise bude scházet vyjma měsíců ledna a července každý druhý čtvrtek 

v měsíci. V lednu půjde o třetí čtvrtek v měsíci a v červenci se jednání nekoná. 

 

Přejeme co možná nejklidnější a nejpříjemnější prožití vánočních svátků a do nového 

roku 2017 hodně zdraví, štěstí, mnoho úspěchů v životě a také hodně poklidných a 

pohodových dní v našem krásném městě. 
 

Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 19. ledna od 17 hodin, v místnosti na Karafiátové č. 6 

V Olomouci dne 15. 12. 2016 

 

Jiří Hudeček,                                        Pavel Hofírek, Josef Kaštil, 

tajemník komise                                   ověřovatel zápisu předseda komise 


