
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 11
Tabulový Vrch

Č. 10 / 2022 13. 10. 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, RNDr. Zdena Plachá

Hosté: Aleš Petržela, strážník MPO
další obyvatelé městské části

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
Komise schvaluje navržený program jednání.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

S přítomnými občany byla vedena diskuse nad chybějícími chodníky přes nově zrekonstruovanou ulici tř.
Svornosti, potenciální cyklostezkou podél OD TIMPO nebo nepoužívanou a bezdomovci využívanou zahrádku
před OD TIMPO (Pod platany).

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Uvolněné kachličky chodníku u domu Foerstrova 15 byly zařazeny do plánu oprav 
Klepače na Stiborově ulici byly odstraněny
Lavička na autobusové zastávce prof. Fuky byla doplněna
Nedostatečné značení "zóny 30" - Vyčkává se na místní šetření
Nadbytečné značení zvýšeného prahu na ulici Stupkova - Před uzavřením
Nepoužívané pískoviště v ulici V Hlinkách - Před uzavřením
Návrh parkování na parkovišti OD Billa - Předáno
Návrh na vánoční strom odbor životního prostředí nevyhodnotil jako vhodný 
Přidání sáčků pro pejskaře v parku Malého prince - Předáno
Vysazení stomů i na druhé straně ulice Junácká nelze kvůli síťím vedoucím pod trávníkem
Stav zahrádky "Pod platany" u OD TIMPO - V realizaci
Termín rekonstrukce autobusové zastávky Karafiátová - Předáno
Čištění chodníků - Předáno

05 Projednávané záležitosti

05.1 Autobusové zastávky na ulici Okružní



Komise diskutovala koncept řešení zastávek na ulici Okružní a přiklání se k variantě č.1 (ve směru Horní lán) je
navržena autobusová zástávka se zapuštěním v celé šířce (záliv, nástup. plocha) do zeleného pásu (příkopy).
Stáv. stromy jsou cca 3 metry od nástupní plochy. Nový chodník je navržen mezi nástupištěm zastávky a stáv.
místem pro přecházení s ostrůvkem. Přístřešek je navržen s bočními stěnami za nástupištěm. Stávající příkop
bude zasypán a za navrženými úpravami bude vytvořen v celé délce stavebních úprav mírný proleh. Realizace:
červenec a srpen 2023.  

05.2 Omezování linky č.16 na Tabulový vrch

Komise by si stejně tak jako její obyvatelé přála co nejmenší intervaly mezi spoji, bohužel však s ohledem na
finanční možnosti města to takto není reálné. Navrhované varianty, aby linka 16 byla každým druhým spojem
ukončena na Tržnici, by znamenala neúměrné prodloužení intervalu (20 min.) pro obyvatele sídl. Povel, kteří
jsou zvyklí linku 16 využívat (konkrétně ty části sídliště, pro něž není vhodná docházková vzdálenost na
tramvajovou zast. Fakultní nemocnice a ani na nově vybudovanou tramvajovou zast. Rožňavská (tzn.
vzdálenost 500 m a více)). Konkrétně se jedná zejm. o panelové domy na ul. Sienkiewiczova, Kischova, H.
Malířové, Nešporova, Nedvědova 1-11.
V případě navrhovaného intervalu 20 min. ve špičku by tak mohlo docházet k přeplňování spojů (ani prolínání s
linkami 17, 28, 411 by přeplňování zřejmě nezabránilo). Komise však bude sledovat, zda od 1. 11. 2022
nedochází k přeplňování spojů linky 16 při intervalu 15/20, a pokud se tak stane, navrhne městu vhodnou
úpravu intervalů.

05.3 Výsadba nových stromů mezi domy Foerstrova 15 a 17

Usnesení:
Na základě podnětu občanů komise žádá o zvážení výsadby nových stromů v lokalitě Foerstrovy 15 a 17,
případně podél chodníku vedoucímu k supermarketu Albert.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.4 Nevyužívané sušáky na prádlo

Komise žádá občany, aby odstranění případných nepoužívaných sušáků na prádlo projednala příslušné SVJ
(Foerstrova 17).

05.5 Přeplněné popelnice na plast a nádoba na kov

Komise žádá příslušné SVJ, aby projednalo případný požadavek občanů o přidání další nádoby na plast a také
nádobu na kov. Důvodem je přeplněnost nádoby na plast a absence nádoby na kovový odpad. V úvahu je
potřeba brát fakt, že každá taková nádoba nejspíše ubere místo na parkování.

05.6 Návrh na zúžení chodníků vedoucích k domu Foerstrova 15

Komise žádá na základě podnětu občanů o projednání na jednání SVJ návrh na rekonstrukci a současné zúžení
chodníků. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Usnesení:
Komise souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 247/1 ostatní plocha o celkové výměře 21,6 m2 v k.ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, a to na základě žádost čj.:SMOL/280123/2022/OMAJ/Mic ze dne 13.10.2022,
týkající se žádosti o nájem pozemků za účelem umístění lodžií na bytovém domě č.p. 521, Hněvotínská 44. 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

Další jednání komise se uskuteční dne 3.11. 2022 od 17:00 v cukrárně Pusinka.



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 10 / 2022

Datum schválení zápisu: 25. 10. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Josef Kaštil

Zapsal/a:
Mgr. Josef Kaštil

Ověřil/a:
Ing. Lukáš Krbeček


