
ZÁPIS Č. 11/2021 ZE DNE 04. 11. 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 přivítal přítomné a konstatoval, že komise je v počtu 12 členů usnášeníschopná. 

 

Návrh programu jednání: kontrola plnění usnesení, podněty občanů, vyjádření k žádostem magistrátu a různé   

 

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…). 

 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. 

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

 

Komise děkuje:  

 ODÚR* za domluvu, že odstranění „zteřelých“ laviček před OD Albert (Foerstrova ulice) byla odloženo 

na jaro a případně dojde k nahrazení jednomístnými sedačkami, aby nedocházelo se shlukování více lidí 

popíjejících alkohol. 

 MPO* za urgenci a zajištění odstranění zrezivělé autododávky na ulici Jílová 11. 

 OMZOH* za dohodu na spolufinancování zabezpečení kontejnerů na odpad proti samovolnému 

pojíždění na ulici Zelená č.3 (realizace v následujících měsících). 

 OMZOH* za dohodu o výsadbě 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. 

 MPO* za informaci o přípravě „Zóny 30“ a cyklokoridoru. 

 

2) PODNĚTY OBČANŮ – všechna usnesení byla přijata jednomyslně (12 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo) 

Komise žádá SNO* o informaci, kdy dojde k opravě střechy nad chodníkem před knihovnou na ulici 

Karafiátová 4. 

 

Komise žádá ODÚR* o informaci o odstaveném tmavě modrém fordu v lokalitě před domem Jílová 10, jehož 

čelní sklo je rozbité. MPO* již před delší dobou předala materiály o tomto vozu na příslušný odbor MMOl*. 

 

Komise informuje, že proběhne probírkové kácení břečťanů, jalovců, borovic, dubů, tisů atp, ve vnitrobloku 

ulic Zelená a Stiborova v zimním období, aby došlo ke zlepšení průhledu obyvatel bydlících v nižších patrech. 

 

 

 



3) VYJÁDŘENÍ K ŽÁDOSTEM MAGISTRÁTU 

 

Komise k žádosti č.j.:SMOL/256120/2021/OMAJ/MR/Ind souhlasí s prodejem pozemku souvisejícím 

s bytovou jednotkou domu č.p. 515, Fragnerova 8, Olomouc, nad kterým má být vystavěna nová lodžie, 

nesouhlasí však s prodejem pozemku nad tento rámec pro využití jako předzahrádky. Pro předzahrádku 

doporučuje komise využít formu nájmu.     

 

Komise k žádosti č.j.:SMOL/264782/2021/OMAJ/MR/Ind souhlasí s prodejem pozemku par.č. 158/21 

ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc. 

 

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

Jednání komise bylo ukončeno ve 20:00. 

 

Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 9. 12. 2021 od 17:00 v galerii Art Rubikon. 

 

 

 

      ……………..                                           ………………….                              

        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  

*OI = odbor investic       * SNO = Správa nemovitostí Olomouc 

 

 
Výstavba workoutového hřiště    //   Budoucí zábrany pojíždějících kontejnerů // Odstraňování nepoužívaných klepačů 

 

Chystaná výsadba stromů na 

místě původní protipožární 

nádrže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované prořezání stromů a 

keřů ve vnitrobloku Zelená a 

Stiborova  


