
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 11
Tabulový Vrch

Č. 10 / 2021 09. 12. 2021 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Mgr. Josef Kaštil, Mgr. Petr Michalík, Marián Štanga, Ing. Vladimír Buk, Bc. Marie
Polepilová, Ing. Lukáš Krbeček, Mgr. Karel Svitavský, Ing. Vlastimil Bednařík, PaedDr.
Jindřich Kania, Mgr. Pavel Hofírek, Mgr. Jiří Hudeček, RNDr. Zdena Plachá

Omluveni: PhDr. Radim Kašpar

Hosté: Zástupci MPO

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
Komise souhlasí s navrženým programem jednání.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

Usnesení:
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.
 	TSMO* o vyklizení vzniklé skládky v záhybu výmenicky OLTERM (obj. 911) na ulici Kmochova. 
 	ODÚR* o informaci o odstaveném tmave modrém fordu v lokalite pred domem Jílová 10, jehož celní sklo je
rozbité. MPO* již pred delší dobou predala materiály o tomto vozu na príslušný odbor MMOl*. 
 	o vyklizení vzniklé skládky v záhybu výměničky OLTERM (obj. 911) na ulici Kmochova, kterou od posledního
jednání komise přebírá k řešení p. Jasinský.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

04.1 Poděkování za vyřešené body

Komise děkuje:

ODÚR* za příslib odstranění travního porostu z chodníku před i za vzdělávacím centrem na ulici Stupkova 413
na jaře.
SNO* za informaci o plánované celkové rekonstrukci objektu na Karafiátové 6 spočívající ve výměně oken,
zateplení objektu a opravě střech. Součástí oprav je i připojovací krček přiléhající k budově. Bohužel v současné
době dostaly přednost projekty s vyšší prioritou. Výhledově je s opravou počítáno, provedení je závislé na



přidělení finančních prostředků z rozpočtu města.
OMZOH* za informaci k prořezání suchých větví topolů v prostranství mezi domy Kmochova 8, 10 a
parkovištěm OD Billa. Nachází se zde rozhraní pozemků ve vlastnictví SMOL* a cizího subjektu - vegetační
plochy a pozemek pod parkovišti i chodníky kolem parkovišť a budovou OD Billa v ulicích Stupkova, Dobnerova
a Na Vozovce jsou ve vlastnictví společnosti Billa Reality s.r.o. Vzhledem k tomu, že je problematické určit
ze kterého pozemku výmladky vyrůstají a omezují tak průchod po chodníku, bylo odd. městské zeleně OMZOH*
zadáno jejich odstranění. Odstranění výmladků a náletových dřevin v blízkosti chodníku provedou pracovníci
TSMO* v nejbližší době. V nejbližších týdnech bude provedeno odstranění mechů a případná oprava krytiny
krčku.

05 Projednávané záležitosti

Usnesení:
Komise informuje, že v lokalitě KMČ 11 byla upravena nejvyšší povolená rychlost a současně se v některých
částech KMČ změnila přednost jízdy na křižovatkách. Komise vyzývá občany ke zvýšené opatrnosti a
obezřetnosti. Zároveň komise v této věci žádá ODÚR* o navýšení počtu dopravních značení upozorňujících na
provedené změny, aby došlo k eliminaci nebezpečných situací, které v poslední době ve větší míře vznikaly
(zejména na ulicích Hněvotínská a Junácká). Komise doporučuje umístit mapové schéma změn také do
Olomouckých listů, případě zvážit rozeslání informací poštou obyvatelům dotčeného území. 
Dále komise žádá ODÚR*o informaci, proč ke změnám provozu došlo a proč není v celé městské části značení
jednotné - viz Kmochova ulice (přednosti zprava vč. značení hlavní ulice). Případně, zda jsou k dispozici
následné plány úprav těchto změn. 
Komise také žádá ODÚR*o informaci, proč je omezeno parkování i za přechody (pokud není nutnost, pak by
komise upřednostnila možnost parkování za přechody).
Komise žádá ODUR* a MPO*o řešení vzniklé kolizní situace s parkováním v obou směrech na ul. Okružní.
Komise navrhuje permanentní vyznačení zákazu zastavení při levém okraji vozovky z pohledu z horní hranice
svahu (strana s obrubníkem k poli).

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Očištění sochy toiletta

Komise žádá TSMO* o očištění sochy ,,z rána" nebo také označené ,,toiletta" před budovou knihovny na ulici 
Karafiátova 6 od ptačích exkrementů.

2 Špatná průjezdnost v kopci na ulici Okružní

Komise žádá ODUR* a MPO*o řešení vzniklé kolizní situace s parkováním v obou směrech na ul. Okružní.
Komise navrhuje permanentní vyznačení zákazu zastavení při levém okraji vozovky z pohledu z horní hranice
svahu (strana s obrubníkem k poli).

3 Úpravy dopravní situace

Komise informuje, že v lokalitě KMČ 11 byla upravena nejvyšší povolená rychlost a současně se v některých
částech KMČ změnila přednost jízdy na křižovatkách. Komise vyzývá občany ke zvýšené opatrnosti a
obezřetnosti. Zároveň komise v této věci žádá ODÚR* o navýšení počtu dopravních značení upozorňujících na
provedené změny, aby došlo k eliminaci nebezpečných situací, které v poslední době ve větší míře vznikaly
(zejména na ulicích Hněvotínská a Junácká). Komise doporučuje umístit mapové schéma změn také do
Olomouckých listů, případě zvážit rozeslání informací poštou obyvatelům dotčeného území. 
Dále komise žádá ODÚR*o informaci, proč ke změnám provozu došlo a proč není v celé městské části značení
jednotné - viz Kmochova ulice (přednosti zprava vč. značení hlavní ulice). Případně, zda jsou k dispozici
následné plány úprav těchto změn. 
Komise také žádá ODÚR*o informaci, proč je omezeno parkování i za přechody (pokud není nutnost, pak by
komise upřednostnila možnost parkování za přechody).



08 Obecné informace

Usnesení:
Komise informuje, že termíny jednání v příštím roce jsou naplánovány na data: 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5.,
9.6., 14.7., 11.8., 8.9., 13.10., 10.11., 8.12.

Komise upozorňuje na špatnou situaci se svozem odpadů (sběrné dvory kvůli covidu nefungují a ani sběrové
soboty nejsou akceptovány). Komise doporučuje navrhnout nějaký přijatelný systém pro svoz odpadu (typu
nábytek apod.), aby se předešlo vzniku nepovolených skládek a odkládání velkoobjemových předmětů u
odpadových uličních kontejnerů. 

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 10 / 2021

Zapsal/a:
Mgr. Josef Kaštil

Ověřil/a:
Ing. Vladimír Buk


