
ZÁPIS Č. 3/2020 ZE DNE 5. 3. 2020 
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH 

 
Přítomni: Vlastimil Bednařík, Vladimír Buk, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Jindřich Kania, Lukáš Krbeček, Pavel 
Michalík, Josef Kaštil, Zdena Plachá, 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, různé 
 
Schválení programu 

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

 
1) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KOMISE 

a) Žádost o odstranění vraku na komunikaci před objektem Karafiátová 3 – silniční správní úřad (Odbor 
stavební MmOl.) se neztotožnil s názorem městské policie a rozhodl, že vozidlo nesplňuje definici vraku dle 
ust. § 19, odst. 2, písm. g) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Na Odbor agendy řidičů a motor. 
vozidel MmOl. však byl zaslán podnět k   zahájení řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku provozování 
vozidla bez RZ, technické způsobilosti a bez zák. pojištění. Městská policie dané vozidlo znovu označila jako 
vozidlo, které by mohlo vykazovat znaky vraku. 
 
b) Žádost o odstranění pařezů před domy Hněvotínská 44, Foerstrova 45 (za domem), Kmochova 36 – 
OMZOH* sdělil, že budou odstraněny jen pařezy, které nebyly ponechány záměrně z důvodu probírkového 
kácení, kdy ponechané stromy v sousedství potřebují ještě oporu původního skáceného stromu alespoň 
v kořenovém systému, aby se ponechané stromy nevyvrátily a mohly jim dorůst jejich vlastní kotevní kořeny. 
 
c) Žádost o odstranění kovové tyče před domem Foerstrova 15 a torza lavičky za domem Jílová 7 – bude 
odstraněno během následujících týdnů. 
 

Přetrvávající požadavky – komise žádá: 

TSMO* o odstranění černé skládky před objektem Kmochova 911, 
 
TSMO* a OMZOH* o zvýšení frekvence svozu odpadu z kontejnerů a zřízení ohrazeného kontejnerového stání 
na parkovišti před supermarketem Albert, 
 
OMZOH* o odstranění zbytků pískoviště za domem Jílová 27, 
 
ODÚR* o prověření možnosti zřízení přechodu pro chodce na ul. Jílové, poblíž domu č. 10 a odbočky k domům 
č. 21–29, 
 
OMAJ*o sdělení, jaký záměr má SmOl. s objektem Kmochova 911 – objekt je v neutěšeném stavu, v přístupné 
části objektu se hromadí odpadky,  
 
ODÚR* o zaslání vyjádření k podnětům k lokalitě Na Chmelnici, Dobnerova. 

 
 
 
 
 



2) PODNĚTY OBČANŮ 

Komise žádá ODÚR* o opravu povrchu vozovky před domem Karafiátová 1 (směr od ul. Frágnerova), dále 
v místě slepé komunikace vedoucí k domu Karafiátová 2 a opravu výtluku na ul. Junácké (směr Hněvotínská). 
(12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
3) RŮZNÉ 

Komise informuje občany, že 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. 
 
 

Na základě rozhodnutí MmOl. se jednání komisí městských částí dočasně odkládá.  
O dalším jednání budete informováni na webových stránkách. 

 
 
 
 
    ..…………………………..                    ……………………………….                          
       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 


