
ZÁPIS Č. 6/2020 ZE DNE 18. 6. 2020 
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH 

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

Omluven: Pavel Michalík, Zdeňka Plachá a Marián Štanga  

 

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 

 

Schválení programu 

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

 
 

1) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KOMISE 

Přetrvávající požadavky – komise žádá: 

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

ODÚR* o sdělení, proč s komisí nebyla předem konzultována instalace dopravní značky „Zákaz stání“ před 
domy Jílová 45-53 a o nahrazení svislé dopravní značky „Zákaz stání“ vodorovným dopravním značením V12a, 
umístěným před výjezdy z garáží rodinných domů Jílová 45-53. 

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, 

OMZOH* o pokácení uschlého jalovce za domem Jílová 27 a o zvážení výsadby nového stromu na tomto 
prostranství, 

OMZOH* o ořez keřů u chodníku před obchody na ul. Kmochova 10a-20 (na straně k Bille), 

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., 

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, 

TSMO* o zajištění, po ukončení staveb. prací, opravy poškozených ploch, v dotčených místech stavební 
činností, (chodníky a tráva) a jejich uvedení do původního stavu (chodníky jsou po výkopových a dalších 
pracích docela propadané),  

TSMO* o vyčištění trávou zarostlých chodníků (zejména 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). 

 
 



2) PODNĚTY OBČANŮ 

a) Komise žádá o dokončení stavebních prací (navrácení kachliček a zarovnání chodníku) na rovnoběžném 
chodníku u domu Kmochova 22-24 tak, aby mohl být opět užíván bez omezení i tělesně postiženým osobám 
na vozíčku nebo maminkám s kočárky. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

- Chodník je v rozestavěném stavu již několik týdnů a práce nepokračují. 
  
b) Komise žádá TSMO* o výměnu zlomené částí pochůzné plochy u skluzavky na dětském hřišti za domem 
Stiborova 611/30. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

c) Komise žádá o přemístění sochy „toaleta“ z prostor před Knihovnou města Olomouce na ulici Kariafiátova 6 
do vhodnější lokality (např. Park Malého prince). Důvodem je průběžné poškozování díla dětmi a osobami ze 
sousední pivnice „Mototechna“.  (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 
 
 
Souhrn usnesení: Všechna orámovaná usnesení včetně červeně zbarvených přetrvávajících požadavků. 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 19:00. 

 
 

ČERVENCOVÉ JEDNÁNÍ SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 2. 7. 2020 OD 17:00  
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI NA UL. KARAFIÁTOVÁ 6  

 
 
 
 
 
 
 
      ..…………………………..                     ……………………………….                   …………………………………………………..       
            Josef Kaštil                                     Lukáš Krbeček                             Vladimír Buk / Jindřich Kania v.r. 
        předseda komise                                zapisovatel                                             ověřovatelé 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 
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