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

 
Přítomni: Vladimír Buk, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Jindřich Kania, Lukáš Krbeček, Pavel Michalík, Radim   
                 Kašpar, Josef Kaštil, Zdena Plachá, Marie Polepilová, Karel Svitavský a Marián Štanga 
 
Omluveni: Vlastimil Bednařík 
 
Hosté: zástupce městské policie, občané dle prezenční listiny 
 
Předseda přivítal v 17:00 přítomné a konstatoval, že komise je v počtu 12 přítomných členů usnášeníschopná. 
 
Návrh programu jednání: kontrola plnění usnesení z minulého jednání, podněty občanů, různé 
 
Schválení programu 

Komise souhlasí s navrženým programem jednání. (12pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
1) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KOMISE 

a) Komise žádá o zřízení vodorovného dopravního značení na parkovišti za domy Kmochova 14-20, aby auta 
nebránila v průchodu plochy chodci – požadavek trvá. 
 
b) Komise žádá o: 
– zřízení vodorovného dopravního značení na parkovišti u supermarketu Albert – požadavek trvá 
– zvýšení frekvence svozu odpadu z kontejnerů a zřízení ohrazeného kontejnerového stání na parkovišti před 

supermarketem Albert – proběhlo místní šetření, kontejnery byly dočasně přemístěny blíže k supermarketu. 

ODÚR* zvažuje možnost vybudování podzemních kontejnerů, komise je ochotná se finančně spolupodílet. 

 
c) Komise žádá o ořez keře na ul. Stupkova 10 (směrem k hlavní silnici) – požadavek trvá. 
 
d) Podněty k lokalitě Na Chmelnici, Dobnerova – podněty byly předány na magistrát, ODÚR přislíbil zaslat 
vyjádření k jednotlivým bodům, komise vyjádření dosud neobdržela. 
 
e) Stínění bytů vzrostlými stromy za domem na ul. Zelená 4 – OMZOH* sdělil, že prořezání stromů již bylo 
částečně provedeno, někteří obyvatelé však byli proti. Požadavek byl postoupen Ing. Jirovské z OMZOH*. 

Komise s ohledem na nesouhlas některých občanů vyzývá obyvatele dotčených domů, aby komisi sdělili své 
stanovisko k dalším ořezům stromů v uvedené lokalitě. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
f) Měření rychlosti na ul. Hněvotínské preventivním radarem – komise obdržela doplněné údaje, z nichž vyplývá, 
že dopravní situace na této ulici je srovnatelná s obdobnými ulicemi ve městě a komise tudíž netrvá na svém 
původním požadavku na Policii ČR. 
 
g) Díry v trávníku na ul. Kmochova naproti cukrárny Pusinka – byla provedena deratizace i zasypání děr. 
 
2) PODNĚTY OBČANŮ 
a) Komise nově žádá OMZOH* o zasypání děr po potkanech u domu Karafiátová 2 (deratizace již proběhla). 

Komise žádá OMZOH* o zasypání děr po potkanech u domu Karafiátová 2. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)  

 
b) Komise obdržela tyto podněty: 
– neuspokojivá situace s parkováním na ul. V Hlinkách – neustále zde parkují návštěvníci a personál FnOl., 
– zarostlé chodníky a schody ve vnitrobloku Junácká – Hněvotínská – V Hlinkách, 



Komise žádá TSMO* o vyčištění chodníků ve vnitrobloku Junácká – Hněvotínská – V Hlinkách. 
(12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)  

– výtluk ve vozovce u kanal. vpusti na ul. Hněvotínské u vjezdu do FnOl., 

Komise žádá ODÚR* o opravu poškozené vozovky u kanal. vpusti na ul. Hněvotínské u vjezdu do FnOl. 
(12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)  

– propadlé překopy vozovky na ul. Hněvotínské v úseku od křižovatky s ul. Junáckou po křižovatku s ul. 
Stupkovou, 

Komise žádá ODÚR* o opravu propadlých překopů vozovky ul. Hněvotínské v úseku od křižovatky s ul. 
Junáckou po křižovatku s ul. Stupkovou. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)  

– zřízení přechodu pro chodce na ul. Hněvotínské u křižovatky s ul. Junáckou – denně zde vozovku přechází 
studenti univerzity a návštěvníci FnOl. 

Komise žádá ODÚR* o zřízení přechodu pro chodce na ul. Hněvotínské u křižovatky s ul. Junáckou. 
(12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)  

– zřízení přechodu pro chodce na ul. Jílové, poblíž domu č. 10 a odbočky k domům č. 21–29 

Komise žádá ODÚR* o zřízení přechodu pro chodce na ul. Jílové, poblíž domu č. 10 a odbočky k domům č. 21–
29. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
3) RŮZNÉ 
Komise jednala s obyvateli ul. Kmochova ve věci případného bourání starých nepoužívaných přístřešků na 
popelnice. Zástupci domů prověří, zda jsou SVJ ochotná spolupodílet se finančně na jejich likvidaci. Komise se 
zavázala zjistit cenové nabídky na bourání nepoužívaných přístřešků na popelnice v ul. Kmochova a je připravena 
se finančně také spolupodílet. 
 
Jednání komise bylo ukončeno ve 20:00. 
 
Souhrn usnesení: Jedná se o všechna orámovaná usnesení. 
 
 

Lednové jednání se uskuteční ve čtvrtek 9.1. 2020 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 
* TSMO = Technické služby města Olomouce, a. s. 
 


