
Zápis 
ze sch�ze Komise m�stské �ásti �. 11, Tabulový vrch konané dne28.6.2007. 
 
 
P�ítomni: JUDr.P�emysl Titz, Ji�í Hanák, Josef Kaštil, Bc.Petr Pachta, RNDr.Ji�í Stranyánek, 
Mgr.Drahoslava Svobodová, Ing. Petr Domácí, Jaroslav Šulc, RNDr. Zde�ka Plachá,  
Ing. Jarmila Plachá. Za M�stskou policii byli p�ítomni strážníci sl. �ís. 157 a 047. Jako hosté 
bylo p�ítomno p�t ob�an�  z obvodu KM� 11. Všichni p�ítomní jsou zapsáni v prez. listin�. 
 
Zahájení: P�edseda zahájil sch�zi, p�ivítal p�ítomné �leny výboru a konstatoval 100% ú�ast 
�len� komise. 
P�edseda p�e�etl zápis z minulé sch�ze. Zápis byl schválen v p�edloženém zn�ní. 
 

Projednávané body programu. 
 
1/ Kontrola �ešení úkol� zahrnutých do zápisu do zápisu z p�edcházející sch�ze. 
2/ Stanovisko komise k požadavk�m ob�an� p�ednesených p�ímo na sch�zi a k požadavk�m                
    uplatn�ných písemn�. 
3/ Zvolení �lena komise, který bude zabezpe�ovat a organizovat životní jubilea ob�an� KM�  
    �. 11-Tabulový vrch. 
4/ Zvolení tajemníka KM� �.11 tak jak ur�uje Statut KM�. 
5/ Informace o zp�sobu �ešení parkování na ulici Jílová 
6/ R�zné 
 

Záznam z projednávání jednotlivých bod� programu. 
 
Bod 1) Pokra�uje projednávání požadavku na z�ízení ,,obslužného zálivu,,  u domu 
Foersterova �.35-49. Bylo rozhodnuto písemn� uplatnit požadavek na odboru investic v ter – 
mínu nejpozd�ji do konce �íjna 2007, aby mohl být za�azen do plánu investic na rok 2008. 
Na sch�zi se dostavili dva zástupci shora uvedeného domu. 
 
Bod 2) Požadavky ob�an� – Ing. P.Domácí požaduje prov��it stav vzrostlého stromu za 
plotem MŠ vzhledem k tomu, že jeho v�tve ohrožují chodce. 
Ob�ané bydlící v t�sné blízkosti Timpa požadují opravu chodník� a sjezd pro ko�árky. 
V této souvislosti bude nutno prov��it, které chodníky atd. jsou v majetku m�sta, a které 
jsou sou�ásti Timpa. Situace bude �ešena na základ� písemného požadavku ob�an�, který 
dodate�n� KM� bude p�edán. 
Skácení stromu p�ed domem Kmochova 6 je v sou�asné dob� v �ešení. Žádost o vykácení 2ks 
Ke�� u domu Foersterova je v �ešení. 
Požadavky ob�an� ul. Stiborova, Kmochova a Svornosti na snížení parkovacích míst pro hen- 
dicapované ob�any. Jedná se o parkovací místa, která nejsou využívána. Jednání dále trvá. 
Požadavek spole�nosti ,,LEVITUS,, na podporu prodeje nemovitosti na ul. Dobnerova ul. - 
komise nerozhoduje o majetku m�sta, nicmén� pokud v objektu nebude z�ízena herna nebo 
hostinec, nemá komise námitky. V sou�asné dob� má o tento objekt zájem cca 20 zájemc�. 
 
Bod 3) Volba �lena komise, který bude mít na starosti životní jubilea našich ob�an� byla 
provedena. Na návrh p�edsedy komise byl touto �inností zvolen pan Josef Šulc. V sou�asné 
dob� p�evzal veškerou agendu, drobné dárky v�etn�  písemných blahop�ání. 
 



Bod 4) Statut komise stanoví, že každá komise ME� musí mít tajemníka, který po�ituje zápis 
ze zasedání komise. Na návrh p�edsedy komise byla tajemnicí komise zvolena Ing. Jarmila 
Marková. Na zp�sobu vedení této agendy se dohodne s p�edsedou komise JUDr. P. Titzem. 
 
Bod 5) Obdržel jsem další stanovisko projektové organizace DSGEO k problému ,,záliv,,. 
Do doby vybudování západní tangenty a za�azení silnice do nižší t�ídy nebude možné 
,,záliv a p�ípadné parkování,, realizovat. 
 
Bod 6)  �lenové komise obdrželi plán sch�zí, adresá� technických služeb a informace na koho 
se v p�ípad� pot�eby obracet p�i jednání na Magistrát�. V zásad� je nutno p�edevším jednat s 
odborem vn�jších vztah� – vedoucí Mgr.Vladimír Puha�, tel.585513213 a mob.  602289898 
P�edseda komise informoval p�ítomné o postupu prací na p�edání dokumentace a majetku 
komise mezi Ing. Poklopem a JUDr. Titzem. 
 
Sch�ze byla skon�ena 19.30 hod. bez dalších p�ipomínek. 
Podle schváleného plánu sch�zí KM� �.11, bude se další sch�ze konat 30.8.2007 
 
 
 
 
                                                                                             JUDr. P�emysl Titz 
                                                                                               p�edseda komise 
 
Olomouc 10.7.2007 
 
 
 


