
 

 

ZÁPIS Č. 9/2021 ZE DNE 09. 09. 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 Jiří Hudeček 
 
Předseda v 17:00 hod přivítal přítomné a konstatoval, že komise je v počtu 11 členů usnášeníschopná. 
 
Návrh programu jednání: kontrola plnění usnesení a podněty občanů  
 
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 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. 

 OMZOH* o prořezání suchých větví topolů v prostranství mezi domy Kmochova 8, 10 a parkovištěm OD 
Billa. Větve padají a hrozí ublížení na zdraví. 

 ODÚR* o odstranění travního porostu z chodníku před i za vzdělávacím centrem na ul. Stupkova 413. 

 

Komise děkuje:  
 ODÚR* za zařazení dvou spojovacích chodníků mezi ulicemi Jílová a Karafiátová k čištění. 

 ODÚR* za odstranění nebezpečné rozpadávající zídky u kontejnerů před domem Stiborova 12. 

 Vedení města/ODÚR* za přijetí opatření (nákup nových kamer) kvůli zvýšené frekvenci vážných 

dopravních nehod v posledních měsících, které budou směřovat ke snížení množství případů jízdy na 

červenou nebo překračování povolené rychlosti. 

 TSMO*/OMZOH* za odklizení ořezaných větví z chodníku mezi ulicemi Růžová a Karafiátová. 

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

 OMAJ* za spolupráci při řešení situace kolem rušení nočního klidu u baru Ruleta.  

 MMOL* za informaci o termínu výstavby workoutového hřiště na hřišti Malého prince. 



 

 

2) PODNĚTY OBČANŮ – všechna usnesení byla přijata jednomyslně (11 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo) 

Komise prověřila situaci kolem rušení nočního klidu baru Ruleta na ulici Kmochova. Na základě smlouvy mezi 
městem a provozovatelem baru je otevírací doba předzahrádky do 22:00. V případě rušení nočního klidu a 
nedodržení této povinnosti je třeba kontaktovat Městskou policii Olomouc na lince 156, město je oprávněno 
vymáhat dodržení povinnosti případně požadovat pokutu. Při opakované recidivě může být provozovateli 
jednostranně vypovězena smlouva.  

 

Komise žádá ÚHA*/OI* o informace: 
 K termínu plánované revitalizace náměstíčka před podchodem u Foerstrovy pošty a s tím souvisejícím 
využití prostředků z rozpočtu komise (150 000,-Kč).  

 K termínu odstranění stánků, které se v tomto období na místě již neměly nacházet. 

 

Komise žádá DPMO, a.s./ ODÚR* o informace (statistiku) vedoucí k zachování prázdninového režimu linky 16 
z/do centra i mimo prázdninové období.  

 

Komise k Projektové dokumentaci rekonstrukce stanovišť kontejnerů – Dobnerova podává připomínku 
OMZOH*, že navrhovaný způsob ubírá 4 parkovací místa, což komise považuje za nešťastné. Komise navrhuje, 
zda by přesun mohl být řešen spíše velkokapacitními podzemními kontejnery.  

 

Komise navrhuje ODÚR* zavedení zóny 30 se zákazem vjezdu vozidel nad 2,1t do ulice Jílová, s ohledem na 
blížící se otevření obchodního centra Kaufland na ulici Hněvotínská. 

 

Komise žádá OMZOH*/TSMO* o ořez keřů zasahujících do chodníku v okolí domu Růžová 43 a dále úpravu 
přerostlého porostu před domem Kmochova 25 a 27.  

 

Komise žádá MMOL* o nápravu stavu po provedeném zásahu na ulici Kmochova. Chybí veřejné osvětlení 
(sloupy), odstranění volně ležící skříně pro rozvod slaboproudu, dosetí travnatých ploch, kde nevyrašila. 
Komise nabízí pomoc při předání stavby (svojí přítomností).   

 

Komise souhlasí s odstraněním 6 kusů nepoužívaných sušáků v lokalitě Foerstrova 1. 

 

Komise projednala dopravní situaci v souvislosti se srážkou chodce na ulici Dobnerova. Informovala o této 
skutečnosti strážníky MPO* a apeluje na chodce, aby dbali zvýšené opatrnosti při vstupu na silnici.  

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

Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 14. 10. 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  *OI = odbor investic  * ODÚR = odbor dopravy a územního rozvoje 

* TSMO = Technické služby města Olomouce, a. s.    * OMAJ = odbor majetkoprávní   
*OSSMSZ = Oddělení sportu a správy městských sportovních zařízení *ÚHA = Útvar hlavního architekta 


