
 
Zápis č. 10/2018 ze dne 11. 10. 2018	  

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 
	  

Přítomni: Miloš Gregorovič, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Pavel Michalík, Jaroslav Mihál, 
Zdeňka Plachá, Marie Polepilová, Jaroslav Pour, Otakar Svitavský a Jiří Stranyánek 
Host: pan K.Sedlák za SVJ F1 a zástupce městské policie 

Tajemník komise přivítal všechny členy, hosta a zástupce městské policie. Bylo konstatováno, že komise 
je v počtu jedenácti přítomných členů usnášeníschopná. 

Návrh programu schůze: kontrola plnění usnesení z minulé schůze, dotazy na městskou policii, 
informace o jednání na OŽP, požadavky občanů a různé. 

       Schválení programu 
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.  
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 

1.   Kontrola usnesení z minulých jednání 
A.   Nočního osvětlení na ulici Stiborova na úrovni domu č. 16 bylo prozatímně vyřešeno prořezem 

keřů, které stínily chodník. 
B.   V den jednání KMČ se uskutečnilo jednání na OŽP.  Zúčastnění členové KMČ byli informováni 

o plánech magistrátu se zelení v této lokalitě a byly jim zodpovězeny dotazy na jednotlivé 
problémové oblasti v naší městské části. Více v bodu Různé tohoto zápisu. 

C.   Návrhy na dvě investiční akce, požadované KMČ pro příští rok, byly předány k projednání na 
příslušné odbory MmOl. 

D.    Poničené klepače v blízkosti dětského hřiště za domem č.5 na ulici Kmochova byly odstraněny. 
E.   Požadavek na průběžnou častější údržbu a opravy laviček, jejichž stav se s průběhem času 

zhoršuje, je nyní řešen na OSMK.  
 

 
2.   Požadavky na Městskou policii 

    KMČ upozornila MP na odstavený automobil (modrý, zn. Ford), stojící již delší dobu před domem na 
ulici Jílová č. 10. Městská policie prověří, zda vozidlo splňuje kritéria pro označení “vrak“ a zda by 
mohlo být odstraněno.   
 
    Byl diskutován opakující se problém s parkováním automobilů u domu č. 1 na ulici 
Foerstrova. Ačkoliv je použita vodorovná značka V12c, resp. V12d, parkují na těchto místech 
často vozidla a znemožňují průjezd například autům Technických služeb. Vzhledem k nedostatku 
parkovacích míst je třeba provinivší se řidiče upozorňovat na porušování zákazu a v nutných 
případech se obracet s konkrétní žádostí o nápravu na Městskou policii Olomouc.  
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   
 
 

3.   Požadavky občanů 
    KMČ žádá o prověření stavu kovového artefaktu „vodopád“ u hromady kamení na jižní straně 
parku Malého prince. Kovová konstrukce je částečně zkorodovaná a zvláště na vrchní části jsou již 
zrezivělé kusy značně nebezpečné. Pokud nelze tuto konstrukci v parku opravit, žádá KMČ o její 
odstranění.  
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   
 
    KMČ předložilo návrh na úpravu (likvidaci) jedné z požárních nádrží v naší lokalitě. V současné době 
jsou k dispozici finanční požadavky na požadované práce od dvou firem. KMČ žádá, aby na jejich základě 
byl zadán požadavek o likvidaci dané nádrže. 
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   
 
 



     KMČ obdržela od občanů dotaz, zda se plánuje instalace několika cvičebních strojů pro dospělé, 
zvláště pak pro seniory, v některé lokalitě naší městské části, patrně nejlépe v prostorách parku Malého 
prince. KMČ i nadále podporuje tento požadavek, neboť tato zařízení zde citelně chybí. Odbor koncepce 
a rozvoje tento podnět eviduje a jakmile se na něj uvolní finanční prostředky, bude realizován.  
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   
 
     KMČ požaduje, v rámci úpravy zeleně, posouzení stavu a případně pokácení dvou patrně uschlých 
stromů v blízkosti cukrárny Pusinka.  
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   
 
 

4.   Různé 
    Diskutované požadavky na OŽP: 
Pokácení pěti uschlých stromů v lokalitě ulic Stiborova – Zelená. 
V lokalitě ulic Růžová – Jílová se stále čeká na projekt úpravy parkoviště. 
Ulice Růžová – náhradní výsadba habrů za uschlé a pokácené stromy. 
Ulice Einsteinova – KMČ požádala o návrh revitalizace zeleně. 
Podnět na provedení náhradní výsadby v ulici Stupkova. 
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu od 17 hodin v zasedací místnosti na 
Karafiátově ulici č. 6. 

 

 

 

V Olomouci dne 11. 10. 2018 

 

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


