
Zápis č. 2/2018 ze dne 8. 2. 2018 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 
 
 
 

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

Polepilová, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek a Otakar Svitavský. 

Hosté: zástupce Městské policie Olomouc 

Předseda komise přivítal všechny členy komise a zástupce Městské policie Olomouc. 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 občanů a různé. 

       Schválení programu 

KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.  (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

1. Kontrola usnesení z minulého jednání. 

       KMČ obdržela obsáhlé vyjádření OKR, týkající se problematiky posuzování 

estetického vzhledu budov. Toto vyjádření je v kompletním znění přílohou tohoto zápisu. 

V závěrečném odstavci tohoto vyjádření je konstatováno, že soubor obytných domů sídliště je 

poměrně hodnotným celkem architektury stylu 60. let 20. století. Převážná část celku zůstává 

zachována v původní architektonické podobě, to však neznamená, že např. původní balkony 

není možné rekonstruovat či nahradit jinými vhodnými typy. V každém případě je nanejvýš 

vhodné toto řešit opět jednotně podle určitého plánu a v souladu s architekturou objektů. 

     Nepořádek, způsobený velkým množstvím cigaretových nedopalků na zastávce MHD 

Stupkova (směrem do centra) a v přilehlých keřích byl již uklizen. Nadále trvá požadavek 

na ořez přerostlých keřů v okolí školnického bytu ZŠ Stupkova.  

     Požadavek od občanů, bydlících v bytovém domě Kmochova 34+36 na odstranění již 

nepoužívaných přístavků na odpadní kontejnery v prostorech mezi domy byl oznámen na 

MmOl. Nebyly vysloveny žádné námitky, pouze připomínka, že přístavky pravděpodobně 

jsou ve vlastnictví příslušných SVJ. KMČ doporučuje obrátit se s požadavkem na magistrát. 

     KMČ ještě neobdrželo vyjádření k požadavku na posouzení možnosti vytvořit na ulici 

Kmochova několik zálivů pro umístění odpadních kontejnerů.  
     KMČ prozatím čeká na vyjádření ke dvěma bodům z minulého jednání, a to požadavku 

na provedení úpravy krátké komunikace, která vede za domy na ulici Stiborova 32 a 34 

a dále na možnost vybavit prostory parku Malého prince odpočinkovými místy v 

zastíněných oblastech hřiště a parku.  
     KMČ děkuje Technickým službám za úklid nepořádku v bývalé požární nádrži 

Foerstrova 15, odstranění cigaretových nedopalků před poštou a odstranění spadeného stromu 

na ulici Rošického. 

 

 

2. Požadavky a informace – Městská policie. 

      KMČ byla Městskou policií informována o permanentním sledování odstavených a 

nepoužívaných vozidel v oblasti naší městské části. KMČ opětovně připomíná občanům, že 

k prohlášení vozidla za vrak musí být splněno několik podmínek, které mají zabránit 

přehmatům při neoprávněném odstranění a zlikvidování nepojízdných vozidel. 

      KMČ, zástupce Městské policie a ředitel ZŠ Stupkova řešili nedávný případ nálezu 

odhozených injekčních stříkaček. Prostory kolem školy byly prohledány a další stříkačky 

nebyly nalezeny. Žáci přesto obdrželi varování o nevhodnosti brát do rukou a sbírat na ulici 

věci jako nevybuchlou zábavní pyrotechniku a různé použité a znečištěné předměty. 

 



3. Požadavky občanů. 

     KMČ žádá o instalaci elektrického osvětlení na ulici Stupkova v oblasti rybníčku. 

Jedná se o neosvětlená místa od uvedené ulice počínaje kolem fitcentra, restaurace až 

k dalšímu fitcentru.  (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

     V souvislosti s předchozím bodem, týkajícím se neosvětlené oblasti na ulici Stupkova, 

žádá KMČ o zařazení celé této oblasti do revitalizační studie. Tato oblast je celkově 

zanedbávána a KMČ neví o žádném plánu na její úpravu. (speciálně je poukazováno na 

širokou okachličkovanou plochu chodníku v dezolátním stavu). Dle KMČ je zbytečné pouze 

opravit kachličky, ale dané lokalitě pomůže zamyslet se nad zlepšením situace šířeji. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

     KMČ požaduje opravu rozježděného trávníku na ulici Stiborova za domem číslo 9. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

KMČ upozorňuje na poškození chodníku Einsteinova – Karafiátová, která vznikla 

v důsledku zemních pracích, patrně společností ČEZ v měsíci lednu. (9 pro / 0 proti / 0 se 

zdrželo) 

4. Různé. 

     KMČ opakovaně žádá o pokácení tří odumřelých smrků v lesoparku u domu v ulici 

Karafiátová č. 1 (viz zápis 7/2017). Dále požaduje prořez přerostlých keřů u domů Růžová 

58 a Karafiátová 10 a stejně tak prořez keřů a vykácení uschlých stromů ve vnitrobloku za 

domem Stiborova 19. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

    KMČ žádá vybudování dalšího schodiště umožňující přístup k plánovanému 

bankomatu. Důvodem jsou časté podněty občanů na zpětné umístění dalšího bankomatu, na 

jehož využívání si občané zvykli.  (7 pro / 2 proti / 0 se zdrželo) 

 

    KMČ připravuje návrh oprav chodníků pro letošní rok. Návrhy občanů: Karafiátová – 

od křížení s Fragnerovou po křížení s Růžovou; Kmochova před cukrárnou Pusinka (lom 

vzniklý nejspíše položením kabelů; Stupkova – mezi fitcentrem a restaurací; Stiborova 35 – 

37 vzadu; spojení chodníků Stiborova směrem k Zelené; šikmý chodník kolem rybníčku od 

Stupkova zastávka MHD po fitness; Einsteinova – připomenout jednání mezi ČEZ distribuce 

a TS Olomouc; Stiborova 2 zatáčka – příliš strmý sklon; ulice Jílová – “chodník“ 

k rehabilitačnímu středisku; Karafiátová – přístup do knihovny a Klubu pro seniory.  

 

 

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 8. března od 17 hodin v zasedací místnosti na 

Karafiátově ulici č. 6. 

V Olomouci dne 8. 2. 2018 

 

 

Jiří Hudeček,                                        Pavel Hofírek, Josef Kaštil, 

tajemník komise                                   ověřovatel zápisu předseda komise 


