
 

 

ZÁPIS Č. 8/2021 ZE DNE 12. 8. 2021 
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH 

 
Přítomni: Vlastimil Bednařík, Vladimír Buk, Pavel Hofírek, Jindřich Kania, Josef Kaštil, Lukáš Krbeček, Marie 
Polepilová, Karel Svitavský, Marián Štanga a Jiří Hudeček 
 
Předseda v 17:00 hod přivítal přítomné a konstatoval, že komise je v počtu 10 členů usnášeníschopná. 
 
Návrh programu jednání: kontrola plnění usnesení a podněty občanů  
 
Schválení programu 

Komise souhlasí s navrženým programem jednání. (10 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 Karafiátová, konkrétně od 
zadního vchodu domu Jílová 39, směrem k domu na ul. Karafiátova 10. 

 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. 

 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). 

 OMZOH* o výsadbu stromů v lokalitě bývalé nefunkční protipožární nádrže (Foerstrova ulice) s tím, že 
zaplatí z prostředků estetizace náklady na výsadbu stromů, ale náklady na udržitelnost (5 let) by byly 
hrazeny z prostředků OMZOH*. Obdobně je připraveno hradit SVJ Foerstrova 1 výsadbu zeleně v jejich 
okolí. 

 

Komise děkuje:  

 ODÚR* za objednání instalace lavičky a stolu před domem Foerstrova 1 (realizace do 30.11.) 

 OMZOH* za ořez suchého smrku před domem Karafiátová 1. 

 OMZOH* za zařazení ořezu živého plotu za domy Zelená 3-9 do seznamu pro TSMO*. 

 OMZOH* za zařazení pokácení suchého stromu mezi domy Junácká 3 a 5 do seznamu pro TSMO*. 

 OSSMSZ* za vytvoření barevných prvků na asfaltovém hřišti v lokalitě ulice Karafiátová. 

 

 



 

 

2) PODNĚTY OBČANŮ  

Na základě podnětů od občanů a několika SVJ bylo provedeno místní šetření v lokalitě baru herny Ruleta na ul. 
Kmochova z důvodu zvýšeného hluku i v nočních hodinách. Komise na základě výsledků šetření, včetně 
informací od Městské policie Olomouc, žádá MmOl* o řešení nežádoucí situace s cílem dodržování nočního 
klidu a o informaci z jakého titulu otevírací doba předzahrádky nekončí ve 22:00, ale je nonstop.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

Komise žádá TSMO*/OMZOH* o informaci, v jakém termínu dojde k odklizení ořezaných větví zlatého deště 
z chodníku mezi ulicemi Růžová a Karafiátová. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

Komise žádá OMZOH* o prořezání suchých větví topolů v prostranství mezi domy Kmochova 8, 10 a 
parkovištěm OD Billa. Větve padají a hrozí ublížení na zdraví. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

Komise žádá ODÚR*/ TSMO* o odstranění travního porostu z chodníku před i za vzdělávacím centrem na ul. 
Stupkova 413, ale také z poptávaných chodníků z předchozích zápisů (ulice Jílová, Karafiátová). 
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

Komise uvolňuje částku cca 10.000,-Kč z prostředků na estetizaci na odstranění nebezpečné rozpadávající 
zídky u kontejnerů před domem Stiborova 12 a žádá ODÚR* o opravu chodníku v této lokalitě. 

 
Souhrn usnesení: Všechna orámovaná usnesení včetně červeně zabarvených přetrvávajících požadavků. 
Jednání komise bylo ukončeno ve 20:00. 
 
 
 
Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 9. 9. 2021 od 17:00 v v zasedací místnosti na ul. Karafiátová 6. 
 
 
 
 
 
 
..…………………………..                                   …………………………….                             ………………………………….. 
      Josef Kaštil                                                 Lukáš Krbeček                     Vladimír Buk a Jindřich Kania v.r. 
  předseda komise                                         tajemník komise                                  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.    * OMAJ = odbor majetkoprávní   
*OSSMSZ = Oddělení sportu a správy městských sportovních zařízení 


