
Z á p i s 
ze sch�ze Komise m�stské �ásti �.11, Tabulový vrch konané dne 26.7.2007 
 
 
 
P�ítomni: JUDr. P. Titz, Ji�í Hanák, Bc.Petr Pachta, Mgr.Drahoslava Svobodová 
Ing. Petr Domácí, Jaroslav Šulc. P�ítomni byli dva �lenové M�stské policie, jako 
host nebyl p�ítomen  žádný ob�an, nep�ítomní �lenové komise byli p�edem om – 
luveni. Všichni p�ítomni jsou zapsání v prezen�ní listin�. 
 
 
Zahájení: P�edseda zahájil sch�zi, p�e�etl zápis z minulé sch�ze. Zápis byl 
schválen v p�edloženém zn�ní. 
 
 

Projednávané body programu 
 
1/ Stanovisko komise k požadavk�m ob�an� p�ednesených p�ímo na sch�zi. 
2/ Otev�ené body ze zápisu minulé sch�ze. 
 
 

Záznam z projednávání jednotlivých bod� programu 
 
1/ Vzhledem k nep�ítomností ve�ejnosti nebyl p�ednesen  žádný požadavek na  
KM� �.11, rovn�ž p�ítomní policisté nep�edložili sm�rem ke komisi žádný 
požadavek nebo mimo�ádný poznatek, kterým by se komise m�la zabývat. 
 
2/ Pokra�uje na zainteresovaných institucích projednávání požadavku na z�ízení  
obslužného zálivu u domu Foersterova �.35-49. 
 
3/ Otev�ené body v�etn� dalších žádosti o vyjád�ení v rámci kompetence naší 
komise: 

a) Stanovisko k odprodeji parc.�.1153/1 Dobnerova ul., spole�nost Levitus 
s.r.o., komise odprodej doporu�uje v samostatném písemném vyjád�ení 

b) Stanovisko k odprodeji parcely �.604 na stavbu rodinného domu Ne�edín- 
R�žová pro Ing. arch. Ivo Bernard. Komise prodej doporu�uje v samostat- 

          ném písemném vyjád�ení. 
c) Stanovisko k prodeji parc.�.2211, Stupkova ulice /novinový stánek/ pro 

          Dagmar Žouželkovou. Komise prodej doporu�uje v samostatném písem – 
          ném vyjád�ení.   

d) Stanovisko k žádosti o rozší�ení stávajícího parkovišt� a to na ulici Fores- 
terova 966/13. Komise zám�r v uvedené lokalit� doporu�uje v samostat – 
ném písemném vyjád�ení. 



Komise vyslovila souhlas s doporu�ením �lena komise p. J. Hanáka trvale hledat 
prostory pro rozší�ení parkoviš�, vzhledem k trvalému nár�stu nových vozidel v 
naší lokalit�. 
Komise doporu�uje pokra�ovat v �ešení parkovacích potíží na ulici Jílová, a to 
zejména u místní MŠ tak, jak navrhuje �len komise Ing. Petr Domácí. 
 
4/ Komise obdržela z Odboru investic podklady k vypracování požadavku na 
investice pro rok 2008. Návrh bude p�edm�tem jednání sch�ze komise  a to 
dne 30.8.2007. 
 
5/ Komise obdržela od Technických služeb p�ehled �inností, které jsou v plánu 
 realizovat v obvod� naší KM�. Plán bude vyv�šen v ú�edních sk�í�kách. 
 
6/ Sch�ze byla ukon�ena ve 20.00 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 1.8.2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


