
 

 

ZÁPIS Č. 10/2021 ZE DNE 14. 10. 2021 

Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 OLOMOUC – TABULOVÝ VRCH 
  

Přítomni: Vlastimil Bednařík, Vladimír Buk, Jiří Hudeček, Jindřich Kania, Josef Kaštil, Lukáš Krbeček, Pavel 

Michalík, Zdeňka Plachá, Karel Svitavský a Marian Štanga  

 

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…). 

 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:  
 Ing. Dokoupilové za informace o důvodech zachování prázdninového režimu autobusové linky 16,  

 ODÚR* za informaci o listopadovém zavedení zóny 30 se zákazem vjezdu vozidel nad 2,1 tuny, 

 OMZOH* za ořez keřů zasahujících do chodníku v okolí domu Růžová 43 a dále úpravu přerostlého 

porostu před domem Kmochova 25 a 27, 

 ÚHA* a OI* za další postup při odstraňování stánků v lokalitě Foerstrova Pošta a za informaci, že je 

zpracována projektová dokumentace, za kterou komise zaplatila 150 000,-Kč z prostředků estetizace, 

 MMOL* za nápravu stavu po provedených výkopových pracích na ulici Kmochova, 

 MMOL* za zahájení výstavby workoutového hřiště v parku Malého prince. 

 

2) PODNĚTY OBČANŮ – všechna usnesení byla přijata jednomyslně (10 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo) 

Komise na žádost náměstka primátora Matouše Pelikána ke sdělení zkušeností s koloběžkami informuje, že 

dochází k bezohlednému a rychlému pojíždění některých uživatelů sdílených koloběžek na chodnících, v parcích, 

přes zastávky MHD…, někteří jezdí i ve dvou na jedné koloběžce společně, mladí lidé ne vždy používají helmu a 

dochází i k povalování koloběžek na chodnících a místech ne k tomu určených. Navíc jsou již také známy případy, 

kdy došlo k úrazům.    

 

 



 

 

Komise žádá TSMO* o vyklizení vzniklé skládky v záhybu výměničky OLTERM (obj.911) na ulici Kmochova. 

 

Komise žádá ODÚR* o odstranění „zteřelých“ laviček před OD Albert (Foerstrova ulice). Do budoucna případně 

nahradit dvěma jednomístnými sedačkami, aby nedocházelo se shlukování více lidí popíjejících alkohol.  

 

Komise žádá OMZOH*: 

o realizaci naceněného zabezpečení kontejnerů na odpad proti samovolnému pojíždění na ulici Zelená a je 

připravena se na financování spolupodílet. 

o výsadbu stromů a keřů v lokalitě bývalé nefunkční protipožární nádrže (Foerstrova ulice) a před domem 

Foerstrova 1 s tím, že výsadbu hradí komise z prostředků estetizace a udržitelnost zeleně v okolí Foerstrovy 1 

bude hradit SVJ Foerstrova 1.  

 

Komise žádá MPO* o prověření odstavené zrezivělé autododávky na ulici Jílová 11. 

 

Komise informuje, že v rámci zimního období proběhne ve vnitrobloku na ulice Zelená probírkové kácení 

břečťanů, jalovců, borovic, dubů, tisů atp, aby došlo ke zlepšení průhledu obyvatel bydlících v nižších patrech. 

 

Komise souhlasí s návrhem OMZOH* na revitalizaci 3 dětských hřišť na ulicích Jílová, Karafiátová a Kmochová 

v celkové hodnotě 1 109 000 Kč bez DPH. Náklady budou v plné výši financovány z prostředků MMOL. 

 

 

Souhrn usnesení: Všechna orámovaná usnesení včetně červeně zabarvených přetrvávajících požadavků. 

Jednání komise bylo ukončeno ve 20:00. 

 

 

Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 4. 11. 2021 od 17:00 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   

*ÚHA = Útvar hlavního architekta     *OI = odbor investic 


