ZÁPIS Č. 7/2021 ZE DNE 15. 7. 2021
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH
Přítomni: Vlastimil Bednařík, Vladimír Buk, 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 11 členů usnášeníschopná.
Návrh programu jednání: kontrola plnění usnesení, žádosti o vyjádření, podněty občanů, informace
Schválení programu
Komise souhlasí s navrženým programem jednání. (11 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 návrh řešení k opakujícímu se výskytu odpadků v okolí přilehlé výměničky OLTERM na ulici Kmochova
(komise vyčkává na výsledek jednání s MMOL* a společností OLTERM&TD Olomouc).
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.
Komise děkuje:
OMZOH* (panu Jasinskému) za nacenění zabezpečení kontejnerů na odpad proti samovolnému
pojíždění na ulici Zelená tak, aby za zvýšených povětrnostních podmínek pojíždějící kontejnery
nepoškozovaly zaparkovaná vozidla v bezprostřední blízkosti.
OMZOH* za informaci (paní Štěpánkové) o zasazení okrasných květin kolem sochy „Tvář měsíce“ na
křižovatce ulic Stupkova a Junácká s tím, že s výsadbou se nepočítá (Výsadba květin je podle strategie
zeleně podporována pouze podél hlavních městských tříd. Protože údržba květinových záhonů patří
k jedněm z finančně nejnáročnějších.).
OSSMSZ* (panu Hálovi) za informaci k opravě umělého povrchu fotbalového hřiště pro malou kopanou v
parku Malého prince. Celková rekonstrukce byla naceněna na cca 150 000,-Kč, na což již v rozpočtu
oddělení pro letošní rok nejsou finanční prostředky, ještě se hledá řešení lokální vysprávky v letošním
roce.
OMAJ* za vyčištění skulptury Tvář měsíce od Jaromíra Šolce.
2) ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ STANOVISKA KOMISE K ŽÁDOSTEM Z MMOL*
Komise nedoporučuje MMOL v rámci projednávané záležitosti čj. SMOL/169661/2021/OMAJ/MR/Kra prodej
pozemku parc. č. 136/39 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k. ú. Neředín.
(3 pro prodej / 5 proti prodeji / 3 se zdrželi hlasování)
Odůvodnění: Komise dlouhodobě doporučuje městu nezbavovat se majetku, který v budoucnu může nalézt
potřebnějšího využití. S pronájmem pozemku nemá komise žádný problém.

3) PODNĚTY OBČANŮ
Komise žádá vedení města/ODÚR* na základě zvýšené frekvence vážných dopravních nehod v posledních
měsících, o zavedení opatření směřujících ke snížení množství případů jízdy na červenou nebo překračování
povolené rychlosti. (11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Komise žádá ODÚR* o instalaci lavičky a stolu před domem Foerstrova 1 dle návrhu SVJ.
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Komise žádá OMZOH* o ořez živého plotu za domy Zelená 3-9, který zasahuje do chodníku.
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Komise žádá OMZOH* o ořez suchého smrku před domem Karafiátová 1 a o pokácení suchého stromu mezi
domy Junácká 3 a 5. (11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Komise žádá OMZOH*, o realizaci naceněného zabezpečení kontejnerů na odpad proti samovolnému
pojíždění na ulici Zelená z prostředků oddělení odpadového hospodářství (komise letos již nemá dostatečné
finanční prostředky). (11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
Komise navrhuje OMZOH*, že zaplatí z prostředků estetizace náklady na výsadbu stromů v lokalitě bývalé
nefunkční protipožární nádrže (Foerstrova ulice), ale náklady na udržitelnost (5 let) budou hrazeny
z prostředků OMZOH*. (11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
3) KOMISE INFORMUJE OBČANY
Komise řešila podněty na dlouhodobou zvýšenou hlučnost v okolí baru herny Ruleta na Kmochové ulici a v září
se k této záležitosti vrátí po obdržení více informací od MPO* a od okolních SVJ.

Souhrn usnesení: Všechna orámovaná usnesení včetně červeně zabarvených přetrvávajících požadavků.
Jednání komise bylo ukončeno ve 20:00.

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 12. 8. 2021 od 17:00 v v zasedací místnosti na ul. Karafiátová 6.

..…………………………..
Josef Kaštil
předseda komise

…………………………….
Lukáš Krbeček

Vladimír Buk a Jindřich Kania v.r.
ověřovatelé zápisu

* OMZOH = odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
* MMOL = magistrát města
* TSMO = Technické služby města Olomouce, a. s.

*MPO = Městská policie Olomouc
* ODÚR = odbor dopravy a územního rozvoje
* FNOL = Fakultní nemocnice Olomouc

*OI = odbor investic
*OSSMSZ = Oddělení sportu a správy městských sportovních zařízení

* OMAJ = odbor majetkoprávní

