
ZÁPIS Č. 5/2020 ZE DNE28. 5. 2020 
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH 

 
Přítomni: Vlastimil Bednařík, Vladimír Buk, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Jindřich Kania, Radim Kašpar, 
                 Josef Kaštil, Lukáš Krbeček, Zdena Plachá, Marie Polepilová,Karel Svitavský a Marián Štanga 

Omluven: Pavel Michalík 

Předseda v 17:00 přivítal účastníky, 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. (12pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
1) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KOMISE 

a) Žádost 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) – Požadavky 
byly zařazeny do plánu prací TSMO*. 

b) Žádost o prověření stavu chodníku směřujícího od zastávky MHD Jílová (od domu Kmochova 9) směrem 
dále nahoru po ulici Jílová, a to z důvodu případné reklamace – Požadavek byl předán k posouzení na ODÚR*. 
 
Přetrvávající požadavky – komise žádá: 

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

OMZOH* o odstranění torza lavičky za domem Jílová 7, 

OMZOH* o odstranění zbytků pískoviště za domem Jílová 27, 

OMZOH* o pokácení uschlého smrku u domu Karafiátová 1 a dvou uschlých smrků v „lesíku“ na křižovatce 
ulice Karafiátová a Stupkova, 

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

TSMO* o odstranění černé skládky před objektem Kmochova 911, 

OŽP* a stavební odbor MmOl. o prověření situace na ul. Einsteinova, z hlediska přílišné prašnosti způsobené 
přípravami na výstavbu Kauflandu, a navrhuje staveb. firmě uložení  občasných postřiků prašných povrchů. 
 
2) PODNĚTY OBČANŮ 

a) Na komisi se obrátili občané bydlící na ul. Jílová a vyjádřili nesouhlas s instalací dopravní značky „Zákaz 
stání“ před domy Jílová 45-53. Komise k dané záležitosti sděluje, že o instalaci značky nebyla předem 
informována, což je přinejmenším zvláštní, když jinak je o podobných záležitostech vždy s předstihem 
informována. Komise považuje umístění značky za nešťastné, ačkoliv ví, že parkující auta mnohdy znesnadňují 
výjezd z garáží rodinných domů Jílová 45-53. Komise navrhuje nahradit svislou značku „Zákaz stání“ 
vodorovným dopravním značením V12a, umístěným před výjezdy z garáží. 

Komise žádá ODÚR* o sdělení, proč nebyla předem informována o instalaci dopravní značky „Zákaz stání“ 
před domy Jílová 45-53. Dále komise žádá ODÚR* o nahrazení svislé dopravní značky „Zákaz stání“ 
vodorovným dopravním značením V12a, umístěným před výjezdy z garáží rodinných domů Jílová 45-53.  
(12pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

b) Komise žádá OMZOH* o pokácení uschlého jalovce za domem Jílová 27 a o zvážení výsadby nového stromu 
na tomto prostranství. (12pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 



c) Komise žádá OMZOH* o ořez keřů u chodníku před obchody na ul. Kmochova 10a-20 (na straně k Bille). 
(12pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

d) Komise žádá OMZOH* o opravu lavičky před domem Jílová 31. (12pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

e) Komise se opakovaně zabývala revitalizací rybníčku na ul. Stupkova a okolní plochy, která vyžaduje celou 
řadu zásahů – mj. rybníček protéká, okolní chodník a dlažba jsou ve velmi špatném stavu, chybí odpadkové 
koše apod. Komise se proto dotazuje OMZOH*, jak v dané záležitosti bude postupovat a zda již byl zpracován 
projekt revitalizace. 

Komise žádá OMZOH* o sdělení, zda již byl zpracován projekt revitalizace rybníčku na ul. Stupkova a okolní 
plochy, která vyžaduje celou řadu zásahů – mj. rybníček protéká, chodník a dlažba jsou ve velmi špatném 
stavu, chybí odpadkové koše apod. (12pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

f) Komise řešila podnět k opravě poškozených ploch chodníků při provádění stavebních prací ve vnitrobloku 
Stiborova a Zelená a žádá TSMO, aby zajistily, po ukončení staveb. prací, opravu těchto poškozených ploch, v 
dotčených místech stavební činností, (chodníky a tráva) a jejich uvedení do původního stavu.  
(12 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo) 

 
g) Komise obdržela požadavek na zajištění očisty nově vybudovaných a stávajících chodníků od prorůstající 
trávy. Jedná se o chodník na ulici Stupkova - trasa od autobusové zastávky ke křižovatce s ulicí Karafiátová, a 
dále o chodník vedoucí rovněž od autobusové zastávky k pivnici Mototechna na ulici Karafiátová, vč. 
navazujících chodníkových odboček.  
 

 Komise žádá TSMO o vyčištění výše uvedených, trávou zarostlých, chodníků. (12 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo) 

 
Souhrn usnesení: Všechna orámovaná usnesení včetně červeně zbarvených přetrvávajících požadavků. 
 
Jednání komise bylo ukončeno ve 20:00. 

 
 

ČERVNOVÉ JEDNÁNÍ SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 18. 6. 2020 OD 17:00  
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI NA UL. KARAFIÁTOVÁ 6  

 
 
 
 
 
      ..…………………………..                    ……………………………….                   …………………………………………………..       
            Josef Kaštil                                     Pavel Hofírek                             Vladimír Buk / Jindřich Kania v.r. 
        předseda komise                            tajemník komise                                ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* OMZOH = odbor městské zeleně a odpadového  hospodářství 
* ODÚR = odbor dopravy a územního rozvoje 
* TSMO = Technické služby města Olomouce, a. s. 
* OMAJ = odbor majetkoprávní 
* OŽP = odbor životního prostředí 


