
ZÁPIS Č. 8/2020 ZE DNE 6. 8. 2020 
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH 

 
Přítomni: Vlastimil Bednařík, Vladimír Buk, Jiří Hudeček, Pavel Hofírek, Jindřich Kania, Josef Kaštil,  
                   Lukáš Krbeček, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Marie Polepilová a Karel Svitavský 
 
Omluveni: Radim Kašpar 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, podněty občanů a žádosti mmOl.* o vyjádření komise  
 
Schválení programu 

Komise souhlasí s navrženým programem jednání. (11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
1) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KOMISE 

Přetrvávající požadavky – komise žádá: 

Radu města o informaci, zda došlo k posunu v řešení situace ohledně parkování u Billy na ul. Dobnerova, kde 
byly před několika měsíci instalovány závory a parkování je tak umožněno jen zákazníkům, 

ODÚR a OMAJ* 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., 

ODÚR* opravu chodníku za vzdělávacím centrem – mezi objekty Stupkova 1a – 1d, 

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, 

ODÚR* o vyznačení kolmého parkovacího stání na tř. Svornosti (strana u OD Timpo) vodorovným dopravním 
značením, 

OMZOH* o ořez stromu -tis- před domem na ul. Růžová 70. 

 

Vyřízené požadavky:  

Černá skládka před objektem Kmochova 911 byla odstraněna.  

Nepojízdný osobní automobil zn. Peugeot před domem na Karafiátové 3 je v řešení. 

Poškozené chodníky (vnitroblok Zelená/Stiborova…) s p. Halinárem z TSMO* konkretizuje dr. Plachá. 

Rozkošaté stromy před ND Billa byly prořezány. 

Kolmé značení parkování na ul. Stiborova bude obnoveno. 

Ke značce zákazu stání před domy Jílová 45-53 se vyjádřil odbor, že na této situaci nehodlá nic měnit. 

Navrácení kachliček a dokončení opravy chodníku na ulici Kmochova 22-24 bylo realizováno.  

Odstranění torza lavičky za domem Jílová 7 i zbytků pískoviště za domem Jílová 27 bylo zařazeno do 
harmonogramu prací střediska zeleně TSMO* 

Pokácení uschlého smrku u domu Karafiátová 1 a dvou uschlých smrků v „lesíku“ na křižovatce ulice 
Karafiátová a Stupkova proběhne v zimním období 2020. 

Výměnu zlomené části pochůzné plochy u skluzavky na dětském hřišti za domem Stiborova 30 řeší TSMO*. 
Oprava uvolněných chodníkových dlaždic mezi Stupkova 1a a Karafiátová 6 byla TSMO* provedena. 

 



2) PODNĚTY OBČANŮ 

a) Komise žádá OMZOH* o ořez keřů a vyčištění odvodňovacího žlabu za domy Karafiátová 10-20. Dále komise 
žádá o pokácení suchého smrku před domem V Hlinkách 15 a o ořez šeříku před domem V Hlinkách 13.  
b) Komise žádá OMZOH* o odstranění zbytků starého pískoviště ve vnitrobloku Hněvotínská 30 - Junácká 1 -  
V Hlinkách 4. (11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
3) ŽÁDOSTI O SDĚLENÍ STANOVISKA K PRODEJI NEMOVITÉ VĚCI VE VLASTNICTVÍ SMOL* 

a) Komise obdržela žádost č. j. SMOL/155036/2020/OMAJ/MR/Lex o sdělení stanoviska k prodeji části 
pozemku před objektem na ul. Stupkova 1a (vzdělávací středisko) za účelem zřízení parkovacích stání. Objekt 
bude přestavěn na obytnou budovu. 

Komise nesouhlasí s prodejem předmětného pozemku. Celý pozemek nyní slouží jako parkoviště pro 
obyvatele okolních domů a došlo by tak k omezení počtu parkovacích míst. (11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
b) Komise obdržela žádost č. j. SMOL/166543/2020/OMAJ/MR/Bel o sdělení stanoviska k prodeji, příp. nájmu 
pozemků u rodinného domu na ul. Járy da Cimrmana 2. Komise nebyla jednotná, a proto hlasovala odděleně o 
možnosti prodeje, a poté o možnosti nájmu dotčených pozemků. Žádný z návrhů nebyl schválen nadpoloviční 
většinou všech členů (viz níže). 

Komise souhlasí s prodejem předmětných pozemků: 5 členů hlasovalo pro návrh 

Komise souhlasí s nájmem předmětných pozemků: 6 členů hlasovalo pro návrh 

 
K dotazu ohledně probíhající přístavby rest. Kamel komise sděluje, že podle dostupných informací se má 
jednat o bytovou jednotku. Komise k této akci neobdržela žádnou oficiální informaci od mmOl.  
 
K dotazu na plánované zrušení supermarketu Hruška a masny v objektu Timpo komise tento krok nepovažuje 
za šťastný, objekt Timpo je soukromým vlastnictvím a komise nemá možnost do této věci zasahovat. 
 
Komise děkuje Lukáši Krbečkovi za jednání se společností Billa ve věci ořezu stromů u supermarketu a 
rovněž i společnosti samotné za vstřícný přístup k řešení daného podnětu. 
 
Souhrn usnesení: Všechna orámovaná usnesení včetně červeně zbarvených přetrvávajících požadavků. 
 
Jednání komise bylo ukončeno ve 20:00. 
 
Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 17:00 v zasedací místnosti na ul. Karafiátová 6. 
 
 
 
      ..…………………………..                     ……………………………….                        …………………………………………………..       
            Josef Kaštil                                    Pavel Hofírek                                              Vladimír Buk v. r. 
        předseda komise                               zapisovatel                                                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 
* MMOL = magistrát města 
*SMOL = statutární město Olomouc 


