
ZÁPIS Č. 10/2020 ZE DNE 1. 10. 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, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Marie Polepilová, Karel Svitavský 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 různé  
 
Schválení programu 

Komise souhlasí s navrženým programem jednání. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
1) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KOMISE 

Přetrvávající požadavky – komise opakovaně žádá: 

 OMZOH* o odstranění 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, okolní chodník a dlažba jsou ve velmi špatném 
stavu, chybí odpadkové koše apod., 

 OMZOH* o pokácení 2 uschlých modřínů před domem Foersterova 1 (Ulice Na Chmelnici) a dále 
prověřit suchý jehličnan před domem Jílová 9 (shora suchý).  

 ODUR*o doplnění cca 3 chybějících dlaždic (30/ 30 cm) v chodníku mezi domy Karafiátová 2 a 4. 

 OMZOH* o prověření nebezpečné situace s padajícími větvemi smrků na ulici V Hlinkách 2 a 4 a 
případné prořezání větví hrozících pádem.  

 OMZOH* o promazání závěsů houpačky na hřišti za domem Stiborova 9.  

 ODUR* o informaci, zda se jedná o chodník či o zásobovací trasu (prostor před domy Stiborova 1 až 11     
(u OD Timpo) a o případný návrh řešení, jak zamezit vjezdu automobilů, které neslouží pro zásobování.  

 

Vyřízené požadavky:  

 Ořez keřů a vyčištění odvodňovacího žlabu za domy Karafiátová 10-20 bude provedeno TSMO* 

 Lokálně opraven chodník za vzdělávacím centrem – mezi objekty Stupkova 1a – 1d. 

 Značka „Hlavní silnice“ na křižovatce ulic tř. Svornosti a Kmochova ve směru z centra skrytá za korunou 
stromu bude přemístěna před přechod. 

 ODÚR* urgoval TSMO*, aby bylo vyznačeno kolmé parkovací stání na tř. Svornosti (strana u OD Timpo) 
vodorovným dopravním značením. 

 Torzo lavičky za domem Jílová 7 byla odstraněno.  

 Navezená zemina u domů Karafiátová 2 a 4 byla rozprostřena a oseta trávním semenem.  

 Výroba a osazení tabulky informující občany o místě jednání komise je schválena. 

 

Zástupce Městské policie Olomouc informoval o úspěšném odstraňování vraků v lokalitě Tabulového Vrchu.  
 

 

 



2) PODNĚTY OBČANŮ 

a) Komise žádá ODUR* a TSMO* o vyznačení kolmého parkovacího stání na parkovišti před domy Karafiátova 
2-4 a před budovou vzdělávacího střediska na ulici Stupkova 413/1a. 
b) Komise žádá OMZOH* a TSMO* o ořez stromů za domem Jílová 33. 
c) Komise se seznámila s projektem přestavby Parku Malého prince a bere na vědomí plánovanou revitalizaci 
tohoto území. Komise informuje SVJ, která sousedí s parkem Malého prince, že OMZOH* (dr. Gerhardová) 
hledá SVJ, které by se ve spolupráci s městem Olomouc podílelo na projektu „Polder na dešťovou vodu 
v parku Malého prince“ za finančního přispění formou dotací z EU.    
d) Komise žádá ODUR* a DPMO* o rekonstrukci autobusové zastávky Kmochova, aby byly odstraněny 
panelové kvádry a nahrazeny dlažbou.   
(13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
3) RŮZNÉ 

 Komise souhlasí s proplacením vyčištění kanalizační vpustě v dolním rohu parkoviště mezi domy 
Karafiátová 2-4 (ulice Karafiátová). 

 Komise souhlasí s využitím finančních prostředků jiné městské části (Topolany) na případné odstranění 
nefunkčních kójí na popelnice a rekonstrukce nestabilních zídek odpadových stání s tím, že příští rok tyto 
prostředky poskytneme zpět.   

 Komise diskutovala, na základě požadavku vedení města, problematiku parkování sdílených kol a 
elektrokoloběžek. Komise se shodla, že se problémy nevyskytují, spíše ojediněle lze nalézt koloběžky na 
chodnících. Ani od občanů nebyla zaregistrována nespokojenost.    

 Komise předběžně navrhuje pro sestavování rozpočtu města pro rok 2021 zařadit do estetizace 
rekonstrukci lokality před cukrárnou Katrin, která by měla proběhnout v důsledku odstranění stávajících 
prodejních stánků a vytvoření odpočinkové zóny se zelení a lavičkami.  

 
 
Souhrn usnesení: Všechna orámovaná usnesení včetně červeně zbarvených přetrvávajících požadavků. 
 
Jednání komise bylo ukončeno ve 20:00. 
 
Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 5. 11. 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 
* OOH = oddělení odpadového hospodářství města 
* MMOL = magistrát města 
*SMOL = statutární město Olomouc 


