
ZÁPIS Č. 9/2020 ZE DNE3. 9. 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, Zdeňka Plachá, Marie Polepilová, Karel Svitavský 
 
Omluveni: Lukáš Krbeček, Pavel Michalík, 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. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
1) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KOMISE 

Přetrvávající požadavky – komise žádá: 
OMZOH* o ořez keřů a vyčištění odvodňovacího žlabu za domy Karafiátová 10-20. 
OMZOH* o odstranění zbytků starého pískoviště ve vnitrobloku Hněvotínská 30 - Junácká 1 -  V Hlinkách 4. 

ODÚR a OMAJ*o zpracování projektu 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, 

ODÚR nebo OOH* o odstranění torza lavičky za domem Jílová 7.  

 

Vyřízené požadavky:  

• Situace ohledně parkování u Billy na ul. Dobnerova, kde byly před několika měsíci instalovány závory 
bude řešena během následujícího týdne na místním šetření.  

• Ořez stromu -tis- před domem na ul. Růžová 70 byl již proveden. 

• Pokácení suchých smrků u domu č. 1- Karafiátová bude provedené v zimním období 2020/21. 

• Podáno oznámení na kácení suchého smrku v ulici V Hlinkách 13-15; jeho pokácení je zařazené do 
harmonogramu prací střediska zeleně TSMO*. 

• V ul. V Hlinkách 13 u šeříku bude provedena obvodová redukce v zimním období 2020/21 pracovníky 
střediska zeleně TSMO*. 

• Odstranění zbytku pískoviště (Jílová 27) a výměnu zlomené části pochůzné plochy u skluzavky na 
dětském hřišti za domem Stiborova 30 řeší Ing. Štěpánková. 

 

Zástupce Městské policie Olomouc byl seznámen se zvýšeným výskytem cyklistů pohybující se v jednosměrce 
na ulici Stiborova ve směru z ulice Jílová. Dále byla městská policie seznámena s nespokojeností veřejnosti 
s chováním některých majitelů psů v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách.  

 

 
 



2) PODNĚTY OBČANŮ 

a) Komise žádá OMZOH* o pokácení 2 uschlých modřínů před domem Foersterova 1 (Ulice Na Chmelnici) a 
dále prověřit suchý jehličnan před domem Jílová 9 (shora suchý).  
b) Komise žádá OMZOH* o prověření, kdy bude využita navezená zemina u domů Karafiátová 2 a 4. V době, 
kdy neprší vytváří vítr v okolí velkou prašnost.  
c) Komise žádá ODUR*o doplnění cca 3 chybějících dlaždic (30/30cm) v chodníku mezi domy Karafiátová 2 a 4. 
d) Komise byla upozorněna na nebezpečnou situaci s padajícími větvemi smrků na ulici V Hlinkách 2 a 4 a žádá 
OMZOH* o prověření situace a případné prořezání větví hrozících pádem.  
e) Komise žádá OMZOH* o promazání vrzající houpačky na hřišti za domem Stiborova 9.  
f) Komise projednala podnět častých vjezdů automobilů na chodník mezi domy Stiborova 1 až 11 (u OD 
Timpo). Komise žádá ODUR* o informaci, zda se jedná o chodník či o zásobovací trasu a o případný návrh 
řešení, jak zamezit vjezdu automobilů, které neslouží pro zásobování.  
g) Komise žádá o výrobu a osazení tabulky informující občany o místě jednání komise.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

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

Komise obdržela žádost č. j. SMOL/201235/2020/OMAJ/MR/Pen o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci 
část parc. č. 240/5 ostatní plocha o výměře 1m2 v k.ú. Nová ulice, obec Olomouc za účelem umístění 1 ks 
reklamního stojanu o rozměrech reklamní plochy 1,08 x 1,62 m bez montáže do země. 

Komise souhlasí s nájmem předmětného pozemku. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
Předseda informoval členy komise o jednání s vedením města a zástupci magistrátu o estetizaci lokality před 
cukrárnou Katrin, která by měla proběhnout v důsledku odstranění stávajících prodejních stánků a vytvoření 
odpočinkové zóny se zelení a lavičkami.  
 

Komise zve na debatu s veřejností o úpravách parku Malého prince, které se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 
17:00 v zasedací místnosti komise městské části na ulici Karafiátová 6. 

 
Komise zve na diskuzi nad budoucností parků, stromořadí a rekreačních ploch v Olomouci, která proběhne ve 
středu 16. září v 17:00 v Oranžérii ve Smetanových sadech. 

 
Souhrn usnesení: Všechna orámovaná usnesení včetně červeně zbarvených přetrvávajících požadavků. 
 
Jednání komise bylo ukončeno ve 20:00. 
 
Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 1. 10. 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 
* OOH = oddělení odpadového hospodářství města 
* MMOL = magistrát města 
*SMOL = statutární město Olomouc 


