
ZÁPIS Č. 4/2021 ZE DNE 1. 4. 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: 

 ODÚR, OMAJ* a OI* o zpracování projektu revitalizace rybníčku (ul. Stupkova) a okolí, které vyžaduje     
celou řadu zásahů – mj. rybníček protéká, špatná okolní dlažba, nedostatek odpadkových košů. 

 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. 

Komise děkuje za vyřízení požadavků: 

 Informace k plánovanému řešení dopravní situace v okolí budoucího nákupního domu Kaufland na 

křižovatce ul. Hněvotínská a Okružní byly komisi poskytnuty.  

 Realizace workoutového hřiště v lokalitě Parku Malého prince byla přesunuta z roku 2020 na rok 2021 z 

důvodu úsporných kovidových opatření. Realizaci řeší odbor investic a poté ji předá oddělení sportu.  

 Odstranění starého pískoviště ve vnitrobloku Hněvotínská 30 - Junácká 1 - V Hlinkách 4 je zadáno 

OMZOH* do jarních prací (poptávají cenovou nabídku). 

 Pokácení 2 uschlých modřínů před domem Foerstrova 1 bude prověřeno místním šetřením.  

 Nebezpečí padajících smrkových větví (V Hlinkách 2 a 4) a případné prořezání prověří místní šetření.  

 Promazání závěsů houpačky na hřišti za domem Stiborova 9 bylo předáno TSMO*.  

 
2) PODNĚTY OBČANŮ A RŮZNÉ 

 

Komise na podnět Komise pro architekturu a OMAJ* navrhuje opravit pergolu před domem Kmochova 2 
včetně jejího osazení popínavou rostlinou, aby byl zajištěn původní účel pergoly. Pokud by se nenašly finanční 
prostředky na její opravu, navrhla již dříve komise její odstranění z důvodu špatného stavu a hrozícího 
nebezpečí úrazu.  (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

Komise na základě podnětu klubu seniorů souhlasí s umístěním lavičky před knihovnu a jejich klub na ul. 
Karafiátová. Komise současně upozorňuje, že v případě porušování nočního klidu nebo opakujícího se 
neukázněného chování osob z okolí, může být lavička přemístěna nebo odstraněna.  
(8 pro / 2 proti / 2 se zdrželo) 



 

Komise žádá o přemístění sochy „Toiletta“ z lokality před knihovnou na ul.Karafiátova do lokality před budovu 
Foerstrovy pošty, kde je v plánu revitalizace prostředí. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

Komise žádá TSMO* o úklid nepořádku na dětském hřišti vedle domu Kmochova 28 a současně žádá o návrh 
řešení k opakujícímu se výskytu odpadků v okolí přilehlé výměničky OLTERM na témže místě. K tomuto 
pověřuje člena komise Vladimíra Buka jednáním s MMOL* a společností OLTERM&TD Olomouc. 
(12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

Komise žádá OMZOH* o důkladné zabezpečení kontejnerů na odpad proti samovolnému pojíždění, zejména 
na ulici Zelená a Jílová. Za zvýšených povětrnostních podmínek pojíždějící kontejnery poškozují zaparkovaná 
vozidla v bezprostřední blízkosti. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

Komise žádá ODÚR* o instalaci chybějící lavičky k dětskému hřišti na ul. Foerstrova 13-15.  
(12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

Komise navrhuje z finančních prostředků určených na rekonstrukce chodníků (200 000,-Kč) opravit chodník 
před domem Stiborova 37 po vchod Stiborova 35 (předlažba 40/40 za TSMO* kalkulovaných 198 125,-Kč 
včetně DPH), který tak navazuje na již rekonstruovanou část chodníku od ulice Jílová.  
 
Zároveň komise žádá ODÚR* aby při této příležitosti zároveň opravil navazující část chodníku po vchod 
Stiborova 33, jejíž cena je TSMO* kalkulována na 219 009,-Kč včetně DPH. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
 
 
3) KOMISE INFORMUJE OBČANY  

 
Děkujeme všem, kteří se zapojili do akce „Ukliďme Česko“ za jejich pomoc při čištění ulic a 

zelených prostranství v naší městské části Tabulový vrch. 
  
Souhrn usnesení: Všechna orámovaná usnesení včetně červeně zabarvených přetrvávajících požadavků. 
Jednání komise bylo ukončeno ve 20:00. 
 
Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 6. 5. 2021 od 17:00 nejspíše opět formou online dálkového připojení. 
 
 
 
 
..…………………………..                            ……………………………….                             ………………………………………………       
    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.    * FNOL = Fakultní nemocnice Olomouc 
*OI = odbor investic       * OMAJ = odbor majetkoprávní 


