
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 11
Tabulový Vrch

Č. 6 / 2022 09. 06. 2022 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Mgr. Josef Kaštil, Mgr. Petr Michalík, 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

Hosté: Zástupci SVJ Foerstrova 1, Jílová 2, Dobnerova 12
Aleš Petržela, strážník Městské policie Olomouc

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
Komise souhlasí s navrženým programem jednání.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

03.1 Poděkování za vytvoření kontejnerového stání na ulici Na Chmelnici

Zaznělo poděkování za vytvoření kontejnerového stání na ulici Na Chmelnici.

03.2 Nedostatečné čištění

Komise byla informována o tom, že při posledním čištění vůz TSMO jel středem ulice a nevyčistil správně kraje,
kde mu překážela zaparkovaná auta.

03.3 Spolupráce MPO se SVJ při vytváření možností a vhodných lokalit pro umístění kamerového
systému

Komise diskutovala s veřejností možnou míru spolupráce Městské policie Olomouc se SVJ při možnosti umístit
kamerový systém na jednotlivé domy poblíž Parku Malého prince.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Očištění sochy toiletta a její dočasná úschova - Bude svoláno jednání

Starší nedořešené požadavky:

Zápis č. 1/2022: Probíhá nacenění prohloubení studny u rybníčku na Stupkově ulici



Zápis č. 2/2022: Zjišťuje se, zda se nepočítá s doplněním chybějícího osvětlení přechodu na ul.Okružní v
projektu na její rekonstrukci.
Zápis č. 2/2022: Odstranění nepoužívaných sušáků - řeší se dle možností z finančních prostředků na estetizaci
Zápis č. 4/2022: Odstranění nepoužíváných klepačů - - řeší se dle možností z finančních prostředků na
estetizaci 
Zápis č. 4/2022: Vyznačení parkovacích míst na levé straně ulice Stiborova - odbor dopravy odpověděl, že
značení podélného parkovacího stání nerealizuje.

05 Projednávané záležitosti

05.1 Nabídka možného parkování před OD Billa ze strany občanů

Komise projednala návrh občanů bydlící v lokalitě OD Billa (Na Vozovce), kteří navrhují, aby OD Billa zpřístupnil
od 18:00 do 7:30 parkoviště za poplatek 20,-Kč, přitom lze i příjmout parkování na omezený počet vozidel
Usnesení:

Komise žádá o projednání návrhu parkování na parkovišti OD Billa, (zpřístupnění od 18:00 do 7:30 za poplatek
20,-Kč) s vlastníkem parkoviště. 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Změna dopravního značení Dobnerova ulice

Komise upozorňuje na občasný průjezd kamionů (zásobování) ulicí Dobnerova s tím, že by se kamiony měly
spíše pohybovat po komunikacích na ulicích Hněvotínská a Junácká a dává ke zvážení změnu dopravního
značení (změnit značení "výjma zásobování" na "výjma TSMO nebo do 3,5 tuny"). 

2 Chybějící značení slepé ulice Na Chmelnici

Komise upozorňuje na chybějící značení slepé ulice Na Chmelnici a dává na zvážení doplnění tohoto značení.

3 Nadbytečné značení zvýšeného prahu na ulici Stupkova

Komise žádá o odstranění nadbytečného značení zvýšeného prahu na ulici Stupkova, kdy po asi 100 metrech je
totožné značení poblíž samotného prahu.

4 Nedostatečné značení "zóny 30"

Komise žádá o doplnění nového  vodorovného značení "zóny 30", které je nedostatečné, zejména při
odbočování z ulice Hněvotínská na ulici Junáckou.  

5 Doplnění lavičky do agility psího parku v parku Malého prince

Komise žádá o doplnění prvků na sezení (například kmen stromu nebo lavička) do agility parku. Dále komise
žádá v této lokalitě o doplnění sáčků na psí exkrementy ideálně na veřejné osvětlení včetně koše (pytle) na
odpadky.

6 Chybějící lavička na autobusové zastávce prof. Fuky

Komise žádá o doplnění autobusové zastávky prof. Fuky o lavičku.

7 Nepoužívané pískoviště v ulici V Hlinkách

Komise žádá o odstranění nepoužívaného pískoviště v ulici V Hlinkách a následně vyčištěný prostor nahradit



jinými herními prvky.

8 Odstranění klepače

Komise žádá o odstranění poškozeného a dětem nebezpečného klepače za domem Stiborova 25 a dále i
klepače před tímto domem u kontejnerového stání.  

9 Návrh parkování na parkovišti OD Billa

Komise žádá o projednání návrhu parkování na parkovišti OD Billa, (zpřístupnění od 18:00 do 7:30 za poplatek
20,-Kč) s vlastníkem parkoviště. 

10 Nabídka možného parkování před OD Billa ze strany občanů

Komise žádá o projednání návrhu parkování na parkovišti OD Billa, (zpřístupnění od 18:00 do 7:30 za poplatek
20,-Kč) s vlastníkem parkoviště. 

08 Obecné informace

Následující události:
15. 6. 16:00/17:00 Setkání jubilantů (radnice)
19. 6. 10:00 - 16:30 Den Tabulového vrchu (Park Malého prince)
14. 6. 17:00 Jednání komise (v cukrárně Pusinka)
 
Socha Toiletta zůstává prozatím v depozitu, probíhá její čištění a po jednání bude rozhodnuto o jejím umístění. 
 
Komise byla seznámena s rekonstrukcí ulice tř. Svornosti, která bude probíhat od 4. 7. do 2. 10. 2022.
Upozorňuje, že v průběhu rekonstrukce, která je rozdělena na 2 etapy, nebude možné parkování v
rekonstruované části. Dojde k zúžení silnice, vytvoření zvýšeného místa pro přecházení, vytvoření kolmých
parkovacích míst. Komise při této příležiosti upozorňuje, že bohužel nedojde k navýšení parkovacích míst, o
které v této lokalitě dlouhodobě žádá a kterých není v tuto chvíli dostatečné množství.  

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 6 / 2022

Datum schválení zápisu: 16. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Josef Kaštil

Zapsal/a:
Mgr. Josef Kaštil

Ověřil/a:
Ing. Vladimír Buk


