
ZÁPIS Č. 11/2019 ZE DNE14. 11. 2019 
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH 

 
Přítomni: Vlastimil Bednařík, Vladimír Buk, Pavel Hofírek, Jindřich Kania, Pavel Michalík, Josef Kaštil, Zdena 
Plachá, Marie Polepilová, Karel Svitavský, Marián Štanga 
 
Omluveni: Jiří Hudeček, Radim Kašpar, Lukáš Krbeček 
 
Hosté: zástupce městské policie 
Předseda přivítal přítomné a konstatoval, že komise je v počtu 10 přítomných členů usnášeníschopná. 
 
Návrh programu jednání: kontrola plnění usnesení z minulého jednání, podněty občanů, různé 
 
Schválení programu 

Komise souhlasí s navrženým programem jednání. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
1) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KOMISE 
a) Pobyt bezdomovců u supermarketu Albert a u budovy býv. Telecomu – městská policie podnět prověřila a 
v současnosti se zde již bezdomovci nenacházejí. 
 
b) Úklid listí z komunikací – OMZOH* sdělil, že úklid bude prováděn průběžně dle situace a provozních kapacit 
Technických služeb města Olomouce. 
 
c) Žádost o instalaci nového osvětlení na ul. Stiborova a u domu Foerstrova 15 – z finančních důvodů nelze nyní 
realizovat výměnu osvětlení na ul. Stiborova; instalace nového osvětlení u domu Foerstrova 15 bude na jaře 
2020 zařazena do plánu údržby. 
 
d) Petice obyvatel domů na ul. V Hlinkách 13–19 – na jednání komise se z petičního výboru nikdo nedostavil. 
 
e) Komise žádá o ořez keře na ul. Stupkova 10 (směrem k hlavní silnici) – požadavek trvá. 
 
f) Podněty k lokalitě Na Chmelnici, Dobnerova – podněty byly předány na magistrát, ODÚR přislíbil zaslat 
vyjádření k jednotlivým bodům, komise vyjádření dosud neobdržela. 
 
g) Měření rychlosti na ul. Hněvotínské preventivním radarem – komise se zabývala statistickými daty z radaru a 
žádá městskou policii o doplnění údaje o počtu vozidel, která překročila nejvyšší povolenou rychlost ve 
sledovaném období. 
 
h) Díry v trávníku na ul. Kmochova naproti cukrárny Pusinka – OMZOH* sdělil, že bylo provedeno šetření, zda je 
zapotřebí deratizace (komise čeká na informaci) a díry budou poté zasypány. 
 
2) PODNĚTY OBČANŮ 
a) Komise žádá městskou policii o prověření vozidla vykazujícího znaky vraku – vozidlo je odstaveno na parkovišti 
před domem Karafiátová 1; dále byla městská policie upozorněna na parkování přímo na přechodech pro 
chodce na ul. Kmochova. 
 
b) Komise opět diskutovala s občany o parkování u supermarketu Billa. Jedním z navrhovaných řešení je mj. 
zpřístupnění alespoň jednoho ze dvou parkovišť pro rezidenty. Komise doporučila občanům obrátit se v dané 
záležitosti také na vedení města. 
 
c) Komise obdržela požadavek občanů na zřízení vodorovného dopravního značení na parkovišti za domy 
Kmochova 14–20 – auta brání v přístupu ke kontejnerům na odpad a rovněž v přístupu na chodník vedoucí 
k domům Foerstrova 35–37. 



Komise žádá o zřízení vodorovného dopravního značení na parkovišti za domy Kmochova 14-20, aby auta 
nebránila v průchodu. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
d) Komise obdržela podněty a požadavky SVJ Foerstrova 17: 
– Zřízení vodorovného dopravního značení na parkovišti u supermarketu Albert na ul. Foerstrova, kde často 
dochází k nesprávnému parkování, čímž je zamezen vjezd vozidel IZS. 
– Nesouhlas s případnou výstavbou nového objektu na travnaté ploše u parkoviště před supermarketem Albert, 
jak vyplývá ze současného návrhu RP-22. 
– Zvýšení frekvence svozu odpadu z kontejnerů na parkovišti před supermarketem Albert. 
– Zřízení ohrazeného kontejnerového stání na parkovišti před supermarketem Albert, a to i s ohledem na nově 
vybudovanou kavárnu a galerii, a také z důvodu zvýšení bezpečnosti při průjezdu parkovištěm. 
 

Komise žádá o: 
– zřízení vodorovného dopravního značení na parkovišti u supermarketu Albert na ul. Foerstrova, 
– zvýšení frekvence svozu odpadu z kontejnerů na parkovišti před supermarketem, 

– zřízení ohrazeného kontejnerového stání na parkovišti před supermarketem Albert. 

Komise nesouhlasí s případnou budoucí výstavbou nového objektu.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
e) Komise byla informována o záměru magistrátu rozšířit zpevněnou plochu před školní jídelnou ZŠ Stupkova, 
neboť zásobovací vozy zde nemají dostatek prostoru k otáčení. Místem navíc často prochází žáci školy a dochází 
tak k ohrožení jejich bezpečnosti. 
 

Komise souhlasí s rozšířením zpevněné plochy před školní jídelnou ZŠ Stupkova. 
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
f) Komise obdržela podnět týkající se stínění bytů vzrostlými stromy za domem na ul. Zelená 4.  
 

Komise žádá OMZOH* o provedení místního šetření a o návrh řešení. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
 
3) RŮZNÉ 
a) Komise na základě diskuze s občany vyzývá k zaslání návrhů, na kterých místech by měly být zřízeny nové 
přechody pro chodce. Komise z došlých návrhů následně vybere prioritní požadavky. 
 

b) Komise žádá OŽP* o provedení deratizace před domem Karafiátová 1 a o zasypání děr po potkanech.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
 

Prosincové jednání se uskuteční ve čtvrtek 12.12. 2019 v 17:00 v cukrárně Pusinka. 
 
 
 
 
..…………………………..                    ……………………………….                         
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 územního rozvoje 
* OŽP = odbor životního prostředí 


