
 

 

ZÁPIS Č. 5/2021 ZE DNE 6. 5. 2021 
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH 

 
Přítomni: 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 přítomné a konstatoval, že komise je v počtu 12 členů usnášeníschopná. 
 
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 a okolí, které vyžaduje celou řadu 
zásahů – mj. rybníček protéká, špatná okolní dlažba, nedostatek odpadkových košů, nadbytek dlažby…). 

 O přemístění sochy „Toiletta“ z lokality před knihovnou na ul.Karafiátova do lokality před budovu 
Foerstrovy pošty, kde je v plánu revitalizace prostředí (komise vyčkává na vyjádření architekta). 

 TSMO*/OMZOH* 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 
(komise vyčkává na výsledek jednání s MMOL* a společností OLTERM&TD Olomouc). 

 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. 

 ODÚR* o instalaci chybějící lavičky k dětskému hřišti na ul. Foerstrova 13-15. 

Komise děkuje za vyřízení požadavků: 

 ODÚR* za studii k rekonstrukci autobusových zastávek Kmochova (nahrazení panelů dlažbou apod.), 

v roce 2021 dojde k zpracování projektu a realizace proběhne v roce 2022. 

 
2) PODNĚTY OBČANŮ A RŮZNÉ 

 

Komise žádá OMZOH* o zasazení okrasných květin kolem sochy „Tvář měsíce“ na křižovatce ulic Stupkova a 
Junácká. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

Komise žádá OMZOH* o opravu umělého povrchu fotbalového hřiště pro malou kopanou v parku Malého 
prince (alespoň částečnou na nejpoškozenějších místech před brankami). (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

Komise žádá OMZOH* o vyčištění dvou spojovacích chodníků mezi ulicemi Jílová a Karafiátova, konkrétně od 
zadního vchodu domu Jílová 39, směrem k domu na ul. Karafiátova 10. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 
 



 

 

3) KOMISE INFORMUJE OBČANY  
 

Komise děkuje TSMO* za úpravu parkoviště za domem Kmochova 1. 
Komise děkuje za aktivnější přístup při odstraňování vraků (např. na ulici Karafiátová). 
 
Souhrn usnesení: Všechna orámovaná usnesení včetně červeně zabarvených přetrvávajících požadavků. 
Jednání komise bylo ukončeno ve 20:00. 
 
Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 3. 6. 2021 od 17:00 v zasedací místnosti na ul. Karafiátová 6. 
 
 
 
 
..…………………………..                            ……………………………….                             ………………………………………………       
    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 
*OI = odbor investic       * OMAJ = odbor majetkoprávní 


