
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 11
Tabulový Vrch

Č. 9 / 2022 15. 09. 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

Hosté: Aleš Petržela, strážník Městské policie Olomouc
p. Sedlák, SVJ Foerstrova 1

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

03 Vystoupení hostů

Usnesení:
Komise po diskuzi souhlasí s přemístěním kontejnerů na ulici Na Chmelnici blíže k plotu dle návrhu zástupců
SVJ Foerstrova 1, čímž vznikne větší prostor na komunikaci, aby auta nemusela jezdit a stát na chodníku, který
se tím poškozuje.   

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Čištění chodníku směřujícího od ulice Stupkova do ulice Karafiátová - Předáno

Starší požadavky

Vyznačení parkovacích míst na levé straně ulice Stiborova - Před uzavřením
Nedostatečné značení "zóny 30" - Přislíbeno místní šetření Markem Černým
Nepoužívané pískoviště v ulici V Hlinkách - Předáno
Přidání sáčků pro pejskaře v parku Malého prince - Předáno
Vysazení stomů i na druhé straně ulice Junácká - Předáno
Stav zahrádky "Pod platany" u OD TIMPO - V realizaci
Termín rekonstrukce autobusové zastávky Karafiátová - Předáno

05 Projednávané záležitosti

Komise byla seznámena s podnětem na opravu uvolněných kachliček na chodnících poblíž domu Foerstrova 15
(poblíž odstraněné betonové nádrže a také ve směru k OD Albert). Došlo zde již k několika úrazům starších



obyvatel, a proto by bylo žádoucí tato místa s uvolněnýma kachličkama opravit. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Oprava uvolněných kachliček chodníků u domu Foerstrova 15

Komise žádá opravu uvolněných kachliček na chodnících poblíž domu Foerstrova 15 (poblíž odstraněné
betonové nádrže a také ve směru k OD Albert). Došlo zde již k několika úrazům starších obyvatel.   

08 Obecné informace

Komise hodnotila svoji činnost za poslední 4 roky.

Nepodařilo se dotáhnout problematiku parkování, která by měla být prioritou č.1 pro následující komisi. Jako
další důležité lokality pro rekonstrukce komise vnímá okolí rybníčku a ulici Kmochova, kde komise již dříve
žádala o zpracování studií. 
 

Co se naopak podařilo:
- Odstranily se betonové nádrže (2)
- Opravily se kolometry chodníků a silnic za desítky milionů korun
- Opravily se autobusové zastávky na ulici Kmochova
- Byl vytvořen kruhový objezd a vytvořeny nové zastávky u Kauflandu
- Vytvořila se/rekonstruovala dětská hřiště (6x)
- Vytvořilo se nové workoutové hřiště v parku Malého prince
- Odstranily se betonové kontejnerové přístřešky a zídky (5x)
- Vysadilo se několik desítek nových stromů
- Odstranily se nepoužívané sušáky (asi 30 kusů)
- Vydala se nová publikace a pohlednice Na svazích Tabulového vrchu autorů Karla Svitavského a Vildy Švece
- Uspořádaly se Dny Tabulového vrchu
- Každoročně si občané uklízeli své okolí (Ukliďme Česko)
- Byl schválen nový regulační plán potřebný pro výstavbu nových parkovacích míst
- Odstranilo se cca 10 vraků
- Zamezilo se parkování dodávek
- Vytvořila se studie na estetizaci prostranství před poštou
- Vytvořila se studie pro zkrášlení parku Malého prince
- Je na spadnutí dohoda k nočnímu parkování na parkovišti OD Billa
a mnoho dalších úprav, změn a inovací.
 
Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 13. října 2022 v Art Rubikonu na Dobnerově ulici.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 9 / 2022

Datum schválení zápisu: 29. 09. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Josef Kaštil

Zapsal/a:
Mgr. Josef Kaštil

Ověřil/a:
Ing. Lukáš Krbeček


