
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 11
Tabulový Vrch

Č. 3 / 2022 10. 03. 2022 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: Aleš Petržela, strážník Městské policie Olomouc

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

Městská policie Olomouc byla upozorněna na odstavený vůz na ulici Jílová vpravo ze směru od ulice Kmochova
(Jílová 1). Strážníci prověří stav vozidla.

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Výzva na estetizaci nebo odstranění neudržovaného venkovního baru - V realizaci
Chybějící osvětlení přechodu na ul.Okružní - Předáno
Žádost o informaci k užívání garáží na ul. Okružní - Vyřešené
Oprava komunikace ul. Fragnerova - Vyřešené
Odstranění nepoužívaných sušáků - Předáno
Ochranné pásmo přechodů pro chodce - ul.Junácká - Vyřešené
Starší požadavky
Zápis č. 10/2021 ze dne 09. 12. 2021: Očištění sochy toiletta - V realizaci
Zápis č. 10/2021 ze dne 09. 12. 2021: Špatná průjezdnost v kopci na ulici Okružní - Vyřešené
Zápis č. 10/2021 ze dne 09. 12. 2021: Úpravy dopravní situace - Vyřešené
Zápis č. 1/2022 ze dne 13. 01. 2022: Vyvrácená značka - Vyřešené
Zápis č. 1/2022 ze dne 13. 01. 2022: Asfalt zastávky Karafiátova - V realizaci
Zápis č. 1/2022 ze dne 13. 01. 2022: Rekonstrukce autobusové zastávky Kmochova směr centrum - V realizaci
Zápis č. 1/2022 ze dne 13. 01. 2022: Úklid odpadků v bývalé protipožární nádrži - Vyřešené
Zápis č. 1/2022 ze dne 13. 01. 2022: Oprava studny a rybníčku na Stupkově ulici - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

Usnesení:
Komise žádá o vyčištění posprejovaných automatů (nový nátěr) na jízdenky MHD  a vitrín s jízdními řády MHD. 



Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.1 Studie na přemístění kontejnerů mimo silnici

05.2 Odstranění nepoužíváných klepačů

Usnesení:
Komise žádá o odstranění zbývajících nepoužívaných klepačů (zejména jde o vnitroblok ulice Stiborova a
Zelená) dle nacenění od Technických služeb města Olomouce. 

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.3 Estetizace prostranství Foerstrova pošta

Usnesení:
Komise žádá o informaci, kdy je v plánu realizace estetizace prostranství Foerstrova pošta dle zpracované
studie v loňském roce. 

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.4 Nátěr zábradlí před ZŠ Stupkova

Usnesení:
Komise žádá o natření starého zábradlí před základní školou na ulici Stupkova. 

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.5 Vyznačení parkovacích míst na levé straně ulice Stiborova

Z důvodu přetrvávajících stížností na nevhodně zaparkovaná auta, která tak zabírají více místa a ubírají
možnost zaparkovat většímu množství automobilů proběhla diskuze k vyznačení parkovacích stání.
Usnesení:

Komise žádá o vyznačení parkovacích míst na levé straně ulice Stiborova (č.13 - č.37).
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.6 Špatný stav chodníku na ulici Kmochova

Komise delší dobu upozorňuje na špatný stav lokality ulice Kmochova před domy č. 22 - č. 49. Zejména potřebu
rekonstrukce chodníku, který je zbytečně široký, ale lokalita by si zasloužila také úpravu a změnu umístění
laviček, popelnicových stání atp.
Usnesení:

Komise žádá o zahájení kroků vedoucích k estetizaci této lokality. (Jednání se stavebním úřadem s cílem
upravit chodníky - zúžit). Vytvoření studie úprav této lokality... 

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Estetizace prostranství Foerstrova pošta

Komise žádá o informaci, kdy je v plánu realizace estetizace prostranství Foerstrova pošta dle zpracované
studie v loňském roce. 

2 Využití finančních prostředků na estetizaci městské části

Komise vybrala priority, které by měly být hrazeny z prostředků určených na estetizaci. 
Jde o:
- Studii na umísění kontejnerů mimo silnici na ulici Kmochova (zpevnit místa na travnaté ploše), čímž by mělo
dojít k navýšení nových parkovacích míst, 



- Odstranění zbývajících nepoužívaných klepačů z požadavku z loňského roku,
- dokrytí požadavků na rekonstrukci chodníků.  

3 Rekonstrukce chodníku

Komise vybrala z prostředků 150.000,-Kč na rekonstrukci chodníků pokračování v rekonstrukci chodníku na ulici
Stiborova (od č. 35 po č. 33). Komise doporučuje odboru dopravy využít příležitosti a při této příležitosti
pokračovat v opravě chodníku i po vchod 31. 

08 Obecné informace

Komise informuje, že v sobotu 2.4. proběhne opět úklidová akce Ukliďme Olomouc, ukliďmě si městské části.
Sraz je v 9:00 před cukrárnou Pusinka. Pytle a rukavice zajištěny. Občerstvení pro dobrovolníky taktéž
připraveno.
Příští zasedání KMČ 11 bude dne 14.dubna 2022 - v 17:00 hod -  v zasedací místnosti KMČ.- Karafiátová 6

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Josef Kaštil

Zapsal/a:
Mgr. Josef Kaštil

Ověřil/a:
Ing. Vladimír Buk


