
ZÁPIS Č. 3/2021 ZE DNE 4. 3. 2021 
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, informace  
 
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 (ul. Stupkova) a okolí, které vyžaduje celou 
řadu zásahů – mj. rybníček protéká, špatná okolní dlažba, nedostatek odpadkových košů. 

 OMZOH* o pokácení 2 uschlých modřínů před domem Foerstrova 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.  

 ODÚR* (Ing. Kukla) o zařazení rekonstrukce autobusových zastávek Kmochova a Jílová (odstranění 
panelových kvádrů a náhrada dlažbou) a o informaci, kdy by mohlo k realizaci dojít. 

 OMZOH* o vyjádření, zda se letos počítá s realizací projektu workoutového hřiště v lokalitě Parku Malého 
prince? Projekt měl být realizován již v roce 2020, ale vzhledem ke kovidové situaci byla realizace 
přesunuta na rok 2021.  

 Útvar hlavního architekta/ODÚR* o informaci k plánovanému řešení dopravní situace v okolí budoucího 
nákupního domu Kaufland na křižovatce ul. Hněvotínská a Okružní. Jedná se zejména o řešení křižovatky, 
parkovacích stání, přechodů pro chodce a zastávek MHD.  

 Oprava laviček před supermarketem Albert na ulici Foerstrova byl zahrnut do plánu prací TSMO*. 

 Očištění sochy „Stopy na měsíci“ bude provedeno nejpozději do 31.8.2021.  

 Renovace přírodní clony (keřů) na ulici Foerstrova, podél chodníku mezi zastávkami Foerstrova pošta a 
Dvořákova bude prováděna na základě dohody z lednového místního šetření (zásahy do mladých výsadeb 
i keřových porostů, podle předchozích požadavků komise a již zpracované studie obnovy vegetačních 
ploch). Na dosadbu izolační zeleně není v tuto chvíli zpracován projekt.  

 Ani přes opakovaný požadavek komise nebude ODÚR* na sídlištích obnovovat ani realizovat značení 

vodorovného parkovacího stání.  



 Náměstek primátora Martin Major informoval, že jednání s OD Billa směřují k pozitivnímu výsledku, kdy 

by mohlo být umožněno obyvatelům městské části za určitých podmínek parkovat na tamním parkovišti. O 

výsledku bude veřejnost informována. 

 
2) PODNĚTY OBČANŮ A RŮZNÉ 

Komise žádá TSMO* o odvoz neoprávněné skládky u trafostanice na ul. Růžová – vedle domu Růžová 51. 
Komise současně pověřuje člena komise Lukáše Krbečka, aby zajistil výrobu a umístění cedulky s informací o 
zákazu skládky. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)  

 

Komise žádá OMZOH* o výsadbu 3ks stromů (2x kaštan setý, 1x sakura) do prostoru za galerií Art Rubikon, vč. 
umístění jednoho ze stromů na místo bývalé protipožární nádrže. Komise současně žádá o dostatečné 
rozestupy mezi stromy, aby mohl být prostor dále projektován v rámci studie veřejného prostranství k 
vybudování květnaté louky s pochůznou plochou a prvky veřejného mobiliáře. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

Komise žádá Českou poštu o odstranění plechové schránky na listovní zásilky pro doručovatele, z travnaté 
plochy na ul. Kmochova, nebo její umístění na nový podstavec/tyč. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

3) KOMISE INFORMUJE OBČANY  

! Zapojte se do dobrovolné úklidové akce „Ukliďme Česko – ukliďme si v městských částech“! 
Sraz v sobotu 27. 3. v 10:00 před cukrárnou Pusinka (Kmochova 3), pracovní pomůcky i občerstvení zajištěno.  

!! Předání parkovacích karet pro rezidenty, kteří získali možnost využívat parkovací stání na 
nově vzniklém parkovišti v areálu FNOL* by mělo proběhnout do 31. 3. 2021. !!  

Komise před měsícem postoupila seznam úspěšných žadatelů ODÚR*, který jej následně přes náměstka 
primátora Martina Majora předal FNOL*. Tato již začala postupně jednotlivé účastníky oslovovat.  

!!! Získejte novou publikaci „Na svazích Tabulového vrchu“ !!!  

Máte-li o publikaci zájem napište nám na kmc11@olomouc.eu, rádi Vám publikaci po domluvě předáme.   
 
Souhrn usnesení: Všechna orámovaná usnesení včetně červeně zabarvených přetrvávajících požadavků. 
Jednání komise bylo ukončeno ve 20:00. 
 
Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 1. 4. 2021 od 17:00 nejspíše opět formou online dálkového připojení. 
Opravy chodníků projednají členové komise pravděpodobně ještě před samotným jednáním komise.   
 
 
 
..…………………………..                            ……………………………….                                    
    Josef Kaštil                                            Lukáš Krbeček                                    Vladimír Buk / Jindř ich 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.   * FNOL = Fakultní nemocnice Olomouc 
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