
ZÁPIS Č. 11/2020 ZE DNE 17. 12. 2020 
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH 

Přítomni: Vlas%mil Bednařík, Vladimír Buk, Jiří Hudeček, Pavel Ho9rek, Jindřich Kania, Radim Kašpar, 
Josef Kaš%l, 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, žádos% k vyjádření a různé  

Schválení programu 

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

1) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ KOMISE 

Přetrvávající požadavky – komise opakovaně žádá: 
• OMZOH* o odstranění starého pískoviště ve vnitrobloku HněvoZnská 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 promazání závěsů houpačky na hřiš% za domem S%borova 9.  

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

Vyřízené požadavky:  

• Pokácení 2 uschlých modřínů před domem Foersterova 1 bude provedeno do konce roku a po 
prověření borovice před domem Jílová 9 nebyl OMZOH* shledán závažný důvod k pokácení. 

• Padající větve smrků na ulici V Hlinkách 2 a 4 byly prořezány.   

• ODUR* zařadil doplnění cca 3 chybějících dlaždic (30/ 30 cm) v chodníku mezi domy Karafiátová 2 a 4 
do plánu oprav. 

• Rekonstrukce autobusové zastávky Kmochova (odstranění panelových kvádrů a náhrada dlažbou) - byla 
postoupena k prověření a odpovědi na ODUR, MSUK, Ing. Kukla 

• Žádost na vyznačení kolmého parkovacího stání na parkoviš% před domy Karafiátova 2-4 a před 
budovou vzdělávacího střediska na ulici Stupkova 413/1a – ODÚR* bere tento požadavek na vědomí, 
nicméně upozorňuje na skutečnost, že jakékoliv nové vodorovné značení musí být navrženo dle 
platných technických norem a předpisů. Na uvedeném parkoviš% na ul. Karafiátova 2-4 dojde k úbytku 
min. 8 – 10 parkovacích míst.   

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

2) PODNĚTY OBČANŮ 

a) Komise žádá OMZOH* a TSMO* o vysazení stromu na místě zrušené pro%požární nádrže před domem 
Foerstrova 962/15. (13 pro / 0 pro[ / 0 se zdrželo) 

b) Komise pověřila Lukáše Krbečka výběrem vhodného typu stromu a komunikací této výsadby s předsedou 
dozorčí rady společnos% Výstaviště Flora Olomouc.  



Komise žádá o umístění lampy do průchozí uličky za domy Kmochova 24-28. Daná lokalita je zasZněna stromy a po 
setmění je velmi temná. (13 pro / 0 pro[ / 0 se zdrželo) 

3) ŽÁDOSTI K VYJÁDŘENÍ 

Komise souhlasí s žádos, SVJ Tř. Svornos% 502/47, 503/49 Čj.:SMOL/273763/2020/OMAJ/MR/Ind o 
dlouhodobý pronájem čásG pozemku parc. č. st. 555/2 (ostatní plocha a nádvoří) za účelem umístění 
bezbariérových vstupů do předmětného domu. (13 pro / 0 pro[ / 0 se zdrželo) 

Vyjádření komise k žádosG SMOL/260623/2020/OMAJ/MR/Pen o prodeji a změně účelu nájemní smlouvy u 
nemovitosZ část parc. č. 599/1 ostatní plocha o výměře 133m2 v k.ú. Neředín, část parc. č. 240/8 ostatní 
plocha o výměře 164m2 v k.ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc (Auto Hégr). (5 pro / 7 pro[ / 1 se zdržel) 

Většina členů komise nesouhlasí s prodejem pozemku, souhlasí s pronájmem a většina členů komise nemá 
problém se změnou účelu nájemní smlouvy. Důvodem byla skepse vůči "elektromobilitě aut" a jejím vlivům na 
životní prostředí jako celek, zadluženost města ve spojení s rčením, že "chalupu prodáš jen jednou" nebo, že dotčené 
pozemky jsou zařazeny jako komunikace, které požadovaným záborem doznají zúžení průjezdného profilu, kde průjezd 
vozidel v této lokalitě doznává vyšších hodnot. 

4) RŮZNÉ 

Komise informuje občany s trvalým bydlištěm na ulicích v těsné blízkos% Fakultní nemocnice Olomouc 
(HněvoZnská, V Hlinkách, Junácká, Dobnerova…), že mohou zasílat žádosG o vyhrazená parkovací místa (40 
parkovacích míst) na novém parkovišG v areálu FN Olomouc (vjezd z ul. HněvoZnská). Podle množství 
žádosZ bude rozhodnuto o způsobu distribuce (při zájmu převyšujícímu počet míst dojde nejspíše 
k veřejnému losování. Parkování nebude zpoplatněno, bude požadován pouze administra%vní poplatek. 
Žádos% zasílejte nejpozději do 15.1.2021 na email kmc11@olomouc.eu. 

Komise navrhuje pro rok 2021 termíny jednání: 7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 6.5., 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 7.10., 4.11., 9.12. 

Souhrn usnesení: Všechna orámovaná usnesení včetně červeně zbarvených přetrvávajících požadavků. 

Jednání komise bylo ukončeno ve 20:00. 

Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 7. 1. 2021 od 17:00 v zasedací místnos[ na ul. Karafiátová 6. 

..…………………………..                            ……………………………….                       ………………………………………………….               
     Josef Kaš%l                                            Lukáš Krbeček                                            Jindřich Kania 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
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