
ZÁPIS Č. 2/2020 ZE DNE 6. 2. 2020 
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH 

 
Přítomni: Vlastimil Bednařík, Vladimír Buk, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Jindřich Kania, Pavel Michalík, Josef 
Kaštil, Marie Polepilová, Karel Svitavský a Marián Štanga. 
 
Hosté: zástupce městské policie 
 
Předseda v 17:00 přivítal přítomné, konstatoval, že komise je usnášeníschopná a ujal se řízení jednání. 
 
Návrh programu jednání: kontrola plnění usnesení z minulého jednání, podněty občanů, stanovisko k 
rozhodnutí magistrátu, různé 
 
Schválení programu 

Komise souhlasí s navrženým programem jednání. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 
1) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KOMISE 

a) zřízení přechodu pro chodce na ul. Jílové, poblíž domu č. 10 a odbočky k domům č. 21–29 – ODÚR* prověří 
situaci a bude komisi informovat 

b) zřízení přechodu pro chodce na ul. Hněvotínské naproti lékařské fakultě – ODÚR* sdělil, že se plánuje 
výstavba přechodu na úrovni vjezdu do bývalých stavebnin Balus (křižovatka s ul. V Hlinkách) a také bude 
upraven stávající přechod v křižovatce s ul. Rošického. O zřízení dalšího přechodu ODÚR* neuvažuje. 

c) odstranění výtluku ve vozovce u kanal. vpusti na ul. Hněvotínské u vjezdu do FnOl. – bylo zařazeno do plánu 
prací TSMO* na rok 2020 

d) propadlé překopy vozovky na ul. Hněvotínské v úseku od křižovatky s ul. Junáckou po křižovatku 
s ul. Stupkovou – bylo zařazeno do plánu prací TSMO* na rok 2020 

e) ořez větví stromů na ul. Karafiátová, Frágnerova, Rošického – bylo zařazeno do plánu prací TSMO* na rok 
2020 

f) vyčištění sochy Tvář Měsíce na ul. Stupkova u budovy školy – bude provedeno v průběhu tohoto roku 

g) oprava stříšky (včetně sloupů) a přístupového chodníku do objektu SmOl. na ul. Karafiátová 6 (klub seniorů, 
knihovna, zasedací místnost KMČ aj.) – oprava chodníku byla zařazena do plánu prací TSMO*, celková oprava 
objektu je naplánovaná na rok 2022 

h) oprava poničených laviček v parku Malého prince – bylo zařazeno do plánu prací TSMO* na rok 2020 

ch) odstranění dvou tyčí na býv. hřišti za domem Jílová 39 – bude provedeno v 1. polovině roku 2020 

i) odstranění staré zrezivělé nástěnky u rybníčku na ul. Stupkova (vedle vitríny KMČ) – bude provedeno v 1. 
polovině roku 2020 

j) doplnění chybějícího krytu pouličního osvětlení vedle domu Frágnerova 16 – bylo provedeno 
 
Přetrvávající požadavky – komise žádá: 

MmOl. o urychlené odstranění vraku na komunikaci před objektem Karafiátová 3. Vrak tvoří překážku v provozu 
a městskou policií byl označen již před rokem. 

TSMO* a OMZOH* o zvýšení frekvence svozu odpadu z kontejnerů a zřízení ohrazeného kontejnerového stání 
na parkovišti před supermarketem Albert 

ODÚR* o zaslání vyjádření k předaným podnětům k lokalitě Na Chmelnici, Dobnerova. 

ODÚR* o obnovu značení kolmého parkovacího stání na ul. Stiborova 

 



2) PODNĚTY OBČANŮ 

Komise obdržela několik požadavků, na základě kterých přijala následující usnesení: 

Komise žádá TSMO*: 
– o odstranění černé skládky před objektem Kmochova 911 
– o odstranění pařezů před domy Hněvotínská 44, Foerstrova 45 (za domem), Kmochova 36 
– o odstranění kovové tyče před domem Foerstrova 15 
– o odstranění hromady štěrku vedle domu Kmochova 9 
– o odstranění zbytků pískoviště za domem Jílová 27 
– o odstranění torza lavičky za domem Jílová 7 
– o pokácení uschlého stromu „v souboru stromů“ u vstupu do domu Karafiátová 1 
 
Komise žádá OMAJ*: 
– o sdělení, jaký záměr má SmOl. s objektem Kmochova 911 (stavba technického vybavení) – objekt je 
v neutěšeném stavu a je pravidelným terčem vandalismu 
 
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 
3) STANOVISKO K ROZHODNUTÍ MAGISTRÁTU 
 

Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví SmOl. 
(č. j. SMOL/034725/2020/OMAJ/MR/Lex) 

Komise souhlasí s prodejem nemovité věci ve vlastnictví SmOl. (č. j.  SMOL/034725/2020/OMAJ/MR/Lex) 
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 
4) RŮZNÉ 
Komise informuje občany, že od 1. 2. 2020 do 24. 5. 2020 bude na území města probíhat šetření Českého 
statistického úřadu o životních podmínkách domácností v ČR. Tazatelé navštíví náhodně vybrané domácnosti a 
v případě zájmu provedou průzkum. 
 
Jednání komise bylo ukončeno ve 20:00. 
 
Souhrn usnesení: Jedná se o všechna orámovaná usnesení. 
 

Březnové jednání se uskuteční ve čtvrtek 5. 3. 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. 
* OMAJ = odbor majetkoprávní 


