
ZÁPIS Č. 7/2020 ZE DNE 2. 7. 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, Karel Svitavský a Marián Štanga 

Omluven: Pavel Michalík, Zdeňka Plachá a Marie Polepilová  

 

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 

Požadavek o přemístění sochy „toilleta“ z prostor před Knihovnou města Olomouce na ulici Kariafiátova 6 do vhodnější 
lokality (např. Park Malého prince). Byl předán Komisi pro architekturu, aby doporučila vhodné místo přesunu.  

Pokácení uschlého jalovce za domem Jílová 27 bylo zařazeno do prací v období vegetace 2020 a OMZOH* 
prověří výsadbu nového stromu na tomto prostranství. 

TSMO* postoupily požadavek o vyčištění trávou zarostlých chodníků Petru Swaczynovi (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). 
Komise byla upozorněna, že realizace požadavku čištění párou může chvíli trvat. 

Zdeněk Halinár žádá o specifikaci lokality, kde by mělo dojít k 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) - za KMČ pověřena Zdeňka Plachá.  

OMZOH* informoval, že podnět na koše má řešit pan Petr Swaczyna a zbytek podnětu přísluší ODÚR* 
případně OMAJ*, proto komise žádá tyto subjekty 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. 

Komise upozorňuje na rozkošaté stromy mezi parkovištěm ND Billa a chodníkem, které ztěžují chodcům 
průchod a žádá o jejich úpravu (komunikací s vlastníkem pozemku byl pověřen Lukáš Krbeček).  

 
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, 



TSMO*/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, 

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, 

TSMO*/OMZOH* o výměnu zlomené částí pochůzné plochy u skluzavky na dětském hřišti za domem 
Stiborova 611/30. 
 
2) PODNĚTY OBČANŮ 

a) Komise žádá ODÚR* o vyjádření k nepojízdnému osobnímu automobilu zn. Peugeot před domem na 
Karafiátové 3-5. Městská policie označila vůz jako vrak. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
b) Komise žádá ODÚR* opravu chodníku za vzdělávacím centrem – mezi objekty Stupkova 1a – 1d.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
c) Komise žádá ODÚR* o přemístění značky „Hlavní silnice“ na křižovatce ulic tř. Svornosti a Kmochova ve 
směru z centra. Značka je skrytá za korunou stromu a ztěžuje orientaci v křižovatce.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

d) Komise žádá ODÚR* o vyznačení kolmého parkovacího stání na tř. Svornosti (strana u OD Timpo) 
vodorovným dopravním značením. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

e) Komise žádá OMZOH* o ořez stromu (tis) před domem na ul. Růžová 70. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

f) Komise navrhuje na základě požadavku magistrátu města o zastřešení zastávky Hněvotínská v obou směrech 
a dále zastávky Stupkova (směr Tabulový Vrch). Komise rovněž žádá o předláždění zastávek na ul. Kmochova v 
obou směrech. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
g) Komise obdržela dotaz, zda došlo k vývoji v komunikaci mezi vedením města ohledně možnosti parkování 
na parkovišti před NC Billa. Komise proto žádá vedení města o informaci, zda došlo k vývoji v této záležitosti. 
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
Komise děkuje TSMO* za rychlou reakci na podnět dočištění zeleně po seči, zejména na ulicích Stiborova,  

Jílová a Kmochova. 
 

Souhrn usnesení: Všechna orámovaná usnesení včetně červeně zbarvených přetrvávajících požadavků. 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 19:00. 
 
Srpnové jednání se uskuteční ve čtvrtek 6. 8. 2020 od 17:00 v kavárně Art Rubikon (Dobnerova ulice). Další 
jednání budou probíhat vždy první čtvrtek v měsíci v zasedací místnosti v budově knihovny (Karafiátova 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 


