
ZÁPIS Č. 1/2021 ZE DNE 21. 1. 2020 
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH 

 
Přítomni (on-line): Vlastimil Bednařík, Vladimír Buk, Jiří Hudeček, Pavel Hofírek, Jindřich Kania, Josef Kaštil,  
Lukáš Krbeček, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Marie Polepilová, Karel Svitavský a Marián Štanga 
 
Předseda v 17:00 hod přivítal členy komise připojené do dálkového on-line přenosu v aplikaci ZOOM a podle 
počtu připojených 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. (12 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. 

• OMZOH* o pokácení 2 uschlých modřínů před domem Foersterova 1 (Ulice Na Chmelnici)  

• 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:  

• U jehličnanu před domem Jílová 9 (shora suchý) nebyl ze strany OMZOH* shledán důvod pro pokácení.  

• Doplnění 3 chybějících dlaždic v chodníku mezi domy Karafiátová 2 a 4 bude v roce 2021 provedeno. 

• Umístění lampy do uličky za domy Kmochova 24-28 bude zařazeno na seznam akcí pro rok 2021. 

• Na místě bývalé protipožární nádrže (Foerstrova 15) bude provedena výsadba nového stromu. 

• Rekonstrukce autobusové zastávky Kmochova (odstranění panelových kvádrů a náhrada dlažbou) - byla 

postoupena k prověření a odpovědi na ODUR, MSUK, Ing. Kukla – Komise vyčká na vyjádření. 

• Žádost na vyznačení kolmého parkovacího stání na parkovišti před domy Karafiátova 2-4 a před budovou 

vzdělávacího střediska na ulici Stupkova 413/1a – ODÚR* upozornil, že tímto krokem dojde ul. Karafiátova k 

úbytku cca 10 parkovacích míst. Komise s vědomím této skutečnosti žádá o vyznačení parkovacích stání.    

 

2) PODNĚTY OBČANŮ 

Komise žádá OMZOH* a TSMO* o vysazení stromu (doporučuje odr. platan) na místě zrušené protipožární 
nádrže před domem Foerstrova 962/15. Komise dále žádá o zpracování studie veřejného prostranství se 
záměrem vybudovat parčík/odpočinkovou zónu pro obyvatele v lokalitě mezi domy Foerstrova 15-17 (za 
objekty MŠ a Galerií Art Rubikon). V místě bylo provedeno místní šetření dne 21.ledna 2021, kterého se 
zúčastnil Lukáš Krbeček (za komisi) a Stanislav Flek (předseda dozorčí rady Výstaviště Flora). Bylo zjištěno, že 
lokalita je vhodná k vybudování květnaté louky, přírodního chodníku a zasazení 3 stromů odrůdy Dub červený, 
Pavlovnie, Katalpa. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 



3) RŮZNÉ 

Komise prošla doručené žádosti o parkovací stání na nově vzniklém parkovišti na ul. Hněvotínská v areálu 
Fakultní nemocnice Olomouc. Komise vyřadila žádosti obyvatel, kteří přímo nespadají do problémové lokality 
(primárně určeno pro ulice Hněvotínská, Junácká a V Hlinkách, které jsou parkováním zaměstnanců a pacientů 
nemocnice nejvíce dotčeni) a rozhodla o přiřazení 40 parkovacích karet. Všichni žadatelé budou informováni.  

Komise schválila seznam 40 uchazečů, kterým bude umožněno parkovat na novém parkoviši FNOL na 
Hněvotínské ulici. Komise rozhodla o vyřazení žadatelů, kteří nebydlí v problematické spádové oblasti městské 
části Tabulový Vrch a o vyřazení podaných žádostí více žádajících osob ze společné domácnosti (na jednu 
domácnost maximálně 1 karta). (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
Na základě podnětu z MMOL* komise diskutovala možnost přesunutí sběrného místa tříděného odpadu na 
ulici Růžová na jiné/vhodnější místo.  

Komise navrhuje ponechání sběrného místa na tříděný odpad na ulici Růžová ve stávající lokalitě.  
(12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
Na základě podnětu z MMOL* a od veřejnosti komise diskutovala situaci před OD Albert, kde se dlouhodobě 
na lavičkách sdružují skupinky obyvatel požívajících alkohol.  

Komise žádá ODÚR* o opravu laviček před supermarketem Albert na ulici Foerstrova a zároveň žádá MPO* o 
častější dohled v této lokalitě z důvodu obav místních obyvatel z častého výskytu skupin popíjejících alkohol, 
aby nedocházelo k narušování veřejného pořádku.   (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

  

Komise žádá OMZOH* a TSMO* o redukci přírodní clony (keře) na ulici Foerstrova, podél chodníku mezi 
zastávkami Foerstrova pošta a Dvořákova. V daném místě je třeba redukovat staré keřní porosty a současně 
vyplnit mezery náhradní výsadbou, aby zelený pás tvořil clonu, která pomůže zmírnit hluk a znečištění ovzduší 
z přilehlého obchvatu. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

Komise opět žádá o vyznačení vodorovného parkovacího stání na ulici Stiborova viz požadavek z předchozích 
zápisů. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

Komise projednala problematickou situaci s parkováním na ulici Zelená a žádá MPO* o zvýšení kontrol 
parkování na nástupních plochách pro požární techniku v této lokalitě. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
Komise projednala podnět na obnovení přechodu na ulici Stiborova a s vědomím špatné finanční situace a 
podmínkami, které musí splňovat přechody podle současné legislativy, nevnímá přechod na ulici Stiborova 
jako prioritní.  
 
Souhrn usnesení: Všechna orámovaná usnesení včetně červeně zabarvených přetrvávajících požadavků. 
 
Jednání komise bylo ukončeno ve 20:00. 
 
Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 4. 2. 2021 od 17:00 online. 
 
 
..…………………………..                            ……………………………….                                    
    Josef Kaštil                                            Lukáš Krbeček                                    Vladimír Buk / Jindřich Kania v.r. 
předseda komise                                        zapisovatel                                                ověřovatelé zápisu 
 
 
* OMZOH = odbor městské zeleně a odpadového hospodářství *MPO = Městská policie Olomouc 
* MMOL = magistrát města     * ODÚR = odbor dopravy a územního rozvoje 
* TSMO = Technické služby města Olomouce, a. s.  


