
ZÁPIS Č. 9/2019 ZE DNE 12. 9. 2019 
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH 

 
Přítomni: Vlastimil Bednařík, Vladimír Buk, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Jindřich Kania, Radim Kašpar, Josef 
Kaštil, Pavel Michalík, Marie Polepilová, Karel Svitavský a Marián Štanga 
Hosté: zástupce městské policie, paní Zdražilová 

Předseda přivítal přítomné a konstatoval, že komise je v počtu 11 přítomných členů usnášeníschopná. 

Návrh programu jednání: dotazy na městskou policii, podněty občanů, kontrola plnění usnesení z minulého 
jednání, různé 

Schválení programu 

Komise souhlasí s navrženým programem jednání. (11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
1) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KOMISE 
a) Žádost na Policii ČR o měření rychlosti na ul. Hněvotínské, vč. možnosti uložení pokuty za překročení max. 
povolené rychlosti – komise k tomuto bodu zatím neobdržela vyjádření. 

b) Rekonstrukce hřiště na ul. V Hlinkách – právě probíhá. 

c) Neudržovaná odvodňovací strouha (ul. Hněvotínská 48-50) – provedeno vyčištění. 
Komise obdržela další požadavky na vyčištění: Jílová 33-37, Karafiátová 10-20. 

d) Díry v trávníku na ul. Kmochova naproti cukrárny Pusinka – OMZOH* zjišťuje, zda je potřeba provést 
deratizaci, příp. údržbu podzemních šachet, pokud ne, budou díry zasypány. 

e) Podněty k lokalitě Na Chmelnici – Dobnerova – podněty byly předány na magistrát, ODÚR přislíbil zaslat 
vyjádření k jednotlivým bodům.  

f) Odkoupení / pronájem pozemku od města (hřiště za domem Fragnerova 12-14) – komise se obrátila na 
majetkoprávní odbor, který v zásadě není proti, ale důležité pro něj bude stanovisko ÚHA* 

g) Vyčištění parkoviště u domu Karafiátová 2 vč. kanal. vpustí – požadavek trvá 

h) Vybudování závory na parkovišti u Billy – komise je připravena hledat možnosti, jak dojít ke kompromisu a 
vyjít vstříc oběma stranám, tzn. jak společnosti Billa (resp. jejím zákazníkům), tak občanům bydlícím v okolí. 
Možné návrhy řešení: zpoplatněné vyhrazení části míst pro obyvatele přilehlých domů, bezplatné parkování 
mimo otevírací dobu Billy apod. 

Komise žádá radu města o spolupráci při komunikaci se společností Billa a žádá společnost Billa o vstřícnost 
při hledání řešení. (11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
2) PODNĚTY OBČANŮ 

2.1) Komise žádá MmOl., aby v souvislosti s pokládáním optických kabelů na ul. Karafiátová dohlédl na 
uvedení travnatých ploch a chodníků do původního stavu (nejlépe při předávání díla 27. 9. 2019).  
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

2.2) Komise žádá ODÚR* o vyčištění chodníků (odstranění plevele) v lokalitě Karafiátová – Stupkova (případně 
dalších značně zaplevelených chodníků). (11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
Říjnové jednání se uskuteční ve čtvrtek 10. 10. 2019 v 17:00 v zasedací místnosti na ul. Karafiátová 6. 

 
 
..…………………………..                    ……………………………….                                     
    Josef Kaštil                                      Pavel Hofírek                                        Jindřich Kania / Vladimír Buk v.r. 
předseda komise                            tajemník komise                                             ověřovatelé zápisu 
 
* OMZOH = odbor měst. zeleně a odpad. hospodářství / * ODÚR = odbor dopravy a územ. rozvoje * ÚHA = útvar hlavního architekta 


