
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 11
Tabulový Vrch

Č. 7 / 2022 14. 07. 2022 / 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

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
Komise schvaluje navržený program jednání.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Občané se obrátili na komisi s informacemi na zvýšenou hlučnost a vytváření nepořádku v nočních hodinách na
následujících místech:

Kmochova 14 -16 (mezi keři a obchody v pasáži)
Kmochova 11 (cukrárna Pusinka)

Komise žádá strážníky MPO o zvýšení pozornosti v těchto lokalitách.

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Změna dopravního značení Dobnerova ulice - Odbor dopravy informuje, že v dané lokalitě je omezená tonáž
vozidel na 6 tun (mimo zásobování) a o změně dopravního značení neuvažuje.
Chybějící značení slepé ulice Na Chmelnici odbor dopravy zajistí.
V psím agility parku bude doplněn kmen stromu, na kterém bude možné sedět. Bude za plot doplněna také
oboustranná lavička. 
Komise objednala odstranění klepačů na Stiborově ulici.
Nadbytečné značení zvýšeného prahu na ulici Stupkova - Odbor dopravy uvedl, že značení je v souladu se
stanoveným dopravním značením schváleným silničním úřadem. 
Nedostatečné značení "zóny 30" - Odbor dopravy uvádí, že značení bylo projednáno se všemi dotčenými
orgány a bylo schváleno Dopravním inspektorátem PČR. 
Chybějící lavička na autobusové zastávce prof. Fuky nemůže být městěm doplněna, protože tento prostor nemá
ve své majetkové správě. Padl dotaz ze strany komise, na koho se obrátit. - Před uzavřením
Nepoužívané pískoviště v ulici V Hlinkách - herní prvky budou doplněné v následujících letech dle finančních
možností města. - Předáno, stále v řešení
Nabídka možného parkování před OD Billa ze strany občanů - Předáno

Starší požadavky

Vyznačení parkovacích míst na levé straně ulice Stiborova odbor dopravy nedělá. 



05 Projednávané záležitosti

05.1 Lavičky u dětských hřišť

Komise souhlasí s osazením lavičky u sportovního hřiště za jídelnou ZŠ Stupkova a u dětského hřiště v lokalitě
vnitrobloku ulic Kmochova a Foerstrova. Komise však doporučuje, aby se s touto žádostí na Odbor dopravy a
územního rozvoje (pana Kolovratníka) obrátilo primárně Společensví vlastníků jednotek dotčených vchodů.

05.2 Grilovací plocha v parku Malého prince

Komise diskutovala návrh občanů na umístění GRIL pointu. S vytvořením takového místa musí souhlasit
architekt Mičola a myšlenka může narazit na nevoli občanů, kteří si poslední dobou stěžují na zvýšení hlučnosti
v parku. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Usnesení:
Komise děkuje za informace o prodeji městských pozemků a navrhuje vedení města, aby místně příslušná
komise měla vždy možnost určit, jak bude s polovinou takto získaných finančních prostředků z prodeje
naloženo.      

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 2

07 Nové požadavky

1 Umístění sochy Toiletta

Komise souhlasí s vytvořením středového záhonu v parku Malého prince a umístění sochy Toiletta do tohoto
klidového prostoru. Komise žádá o informaci k termínu realizace.

11 PRO, 1 SE ZDRŽEL, 0 PROTI

2 Návrh na vánoční strom

Komise byla informávana o možnosti využití vzrostlého smrku před domem Stupkova 7 jako vánočního stromu.
Komise navrhuje prověřit tuto možnost. 

3 Přidání sáčků pro pejskaře v parku Malého prince

Na základě opakujících se podnětů komise žádá o doplnění možností pro získání sáčků na psí exkrementy v
prostoru Parku Malého prince. 

4 Vysazení stomů i na druhé straně ulice Junácká

Komise žádá o informaci, zda je v plánu vysadit stromy i na druhé straně ulice Junácká podél silnice nebo zda
tomu brání sítě umístěné v zemi. 

5 Stav zahrádky "Pod platany" u OD TIMPO

Komise žádá o informaci, v jakém stavu je situace s neustále chátrající nevyužívanou zahrádkou u OD TIMPO
"Pod platany"? Prostor je využíván bezdomovci a majitelé OD Timpo informovali komisi, že si nedokáží
představit pokračování spolupráce s bývalým provozovatelem.  

6 Termín rekonstrukce autobusové zastávky Karafiátová

Komise žádá o informaci v jakém stavu je dříve avizované odfrézování rozježděného asfaltu na zastávce
Karafiátová ve směru k zastávce profesora Fuky. 



08 Obecné informace

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 25. srpna 2022.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 7 / 2022

Datum schválení zápisu: 20. 07. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Josef Kaštil

Zapsal/a:
Ing. Lukáš Krbeček

Ověřil/a:
Ing. Vladimír Buk


