
Zápis č. 5/2018 ze dne 10. 5. 2018	  
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 

	  
Přítomni: Miloš Gregorovič, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Pavel Michalík, 
Zdeňka Plachá, Marie Polepilová, Jaroslav Pour, 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 
Nesplněné/trvající požadavky: 
A.   Požadavek na posouzení možnosti vytvořit na ulici Kmochova několik zálivů pro 

umístění odpadních kontejnerů se dostal k úředníkům Macenauerové a Swaczynovi. 
B.   Požadavek na řešení špatného stavu chodníku před domem Kmochova 22 a 24 je 

navrhováno svolání společného jednání OSMK, ŽP, TSMO a zástupců SVJ Kmochova.  
C.   Nadále se také řeší požadavek občanů na přidání jedné sběrné nádoby na kovový 

odpad na navrhovaném umístění na ulici Stupkova číslo 5 (Macenauerová a Swaczyna). 
D.   Požadavek na zajištění celodenního provozu ve veřejných toaletách v Parku malého 

prince, a to nejlépe počínaje měsícem duben (květen) a konče měsícem září (Je třeba 
oslovit přímo TSMO).  

E.   O odstranění zabetonované pneumatiky na ulici Stiborova č. 16 je třeba požádat 
přímo TSMO (Vacová), bude uhrazeno z prostředků KMČ. 

  
Splněné požadavky 
Oprava sběrného kanálku v ulici Járy Da Cimrmana bude provedena v letních měsících. 
Oprava výtluků a poškozených úseků na komunikaci v ulici Karafiátová mezi čísly 12 až 20 
bude provedena do začátku letošních prázdnin. 
Oprava několika potenciálně nebezpečných míst v parku Malého prince byla provedena. 
 
 
2.   Požadavky a informace – Městská policie 
     KMČ informovala Městskou policii o stížnostech některých občanů na nepovolené 
venčení psů, speciálně v parku Malého prince a bezprostředním okolí. Venčení psů bez 
vodítka je povoleno pouze v přesně specifikovaných 12 oblastech města Olomouce. KMČ 
upozorňuje občany na tuto skutečnost a žádá o dodržování platné vyhlášky. Městská policie 
bude častěji kontrolovat její dodržování a případné porušování pokutovat.  
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 

    Městská policie informovala KMČ o stále probíhajících kontrolách odstavených vozidel, 
která vykazují status vraků. Znova upozorňujeme občany, že odstavené vozidlo není 
automaticky vrakem, ale musí nejdříve splňovat další zákonem stanovená kritéria. Je 
pochopitelně na ohleduplnosti občanů, aby dlouhodobě nepojízdné vozidlo, které ale ještě 
není určeno k likvidaci, odstavovali na místech, kde nebude bránit provozu a bude zabírat co 
nejméně parkovacího prostoru. 
 



3.   Různé 
  KMČ nechala zpracovat projekt/nabídku na revitalizaci bývalé požární nádrže na ulici 
Karafiátova/Jílová. Celkové náklady jsou vyčísleny na 158 820,-Kč s DPH. Po diskuzi s ing. 
Štěpánkovou, vedoucí oddělení péče o zeleň, došlo k zjištění, že celkové náklady nebudou tak 
vysoké, protože nebude zapotřebí vyvážet všechen beton, ale naopak postačí dno rozbourat a 
boční stěny narušit, čímž se ušetří za vývoz betonu a dovoz hlíny. Hlínu zajistí KMČ ve 
spolupráci s Oddělením péče o zeleň.  
KMČ pověřuje předsedu dalším jednáním se zpracovatelem a Oddělením péče o zeleň ing. 
Štěpánkovou, směřujícím ke snížení ceny.  
 
KMČ dále žádá Odbor Životního prostředí/Oddělení péče o zeleň o vyjádření se k návrhu a 
záměru KMČ revitalizovat výše zmíněnou bývalou požární nádrž.  
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   
 
  KMČ požaduje na základě upozornění občanů zlepšení nočního osvětlení na ulici 
Stiborova, zhruba na úrovni domu číslo 16. Patrně bude třeba instalovat další sloup veřejného 
osvětlení, neboť v uvedených místech je osvětlení nedostatečné a díky tomu dochází i 
k častějšímu poškozování aut a krádežím.  
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   
 
KMČ dává připomínku v rámci projednávání návrhu nového regulačního plánu RP 22 
Sídliště Neředín – Nová ulice k některým podzemním garážím na ulici Jílová, které jsou sice 
ve soukromém vlastnictví, nicméně v současnosti probíhá jednání mezi KMČ a zástupci 
těchto garáží (Ing. Jaromír Malý, Zelená 11) se záměrem vybudovat na střechách 
některých garáží parkoviště. Proto by bylo dobré přizpůsobit návrh RP tak, aby tato 
myšlenka byla realizovatelná a nenavrhovat dané lokality jako zeleň nebo plochy, které 
nemohou být využity jako parkoviště. 
 
   KMČ vyslovuje poděkování Radě města Olomouce za schválení finančních prostředků na 
opravu další části chodníků v naší městské části z prostředků města, čímž může dojít k opravě 
chodníku na ulici Karafiátová – Růžová a to v ceně 503.000,-Kč.  
 
  KMČ srdečně zve občany na Diskuzi o parkování a dopravní situaci na Tabulovém vrchu, 
kterou organizuje ve čtvrtek 21. června v prostorách ZŠ Stupkova v 17 hodin.  
 
   Jako každý rok, i letos se uskuteční Den Tabulového vrchu jako součást oslav Dne dětí. 
Letošní termín je neděle 24. června od 13 do 17 hod. Akce proběhne v podobném duchu, jako 
se stalo již tradicí. Plakáty s podrobnějšími informacemi budou od neděle 27. května k dispozici 
na vývěsných plochách a v MHD. 
 
 
 
 
Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 14. června od 17 hodin v zasedací místnosti na 

Karafiátově ulici č. 6. 

 

 

V Olomouci dne 10. 5. 2018 

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


