ZÁPIS
ze sch ze Komise m stské ásti .11, Tabulový vrch, konané dne 30.8.2007
P ítomni: JUDr. P. Titz, RNDr. Ji í Stranyánek, Mgr. Drahoslava Svobodová,
Ing. Petr Domácí, Jaroslav Šulc, RNDr. Zde ka Plachá, nep ítomni lenové
komise byli p edem omluveni.
Jako hosté byli p ítomni dva p íslušníci m stské policie a dva zástupci z ob an
našeho obvodu.
Zahájení: p edseda komise zahájil sch zi, p e etl zápis z minulé sch ze. Zápis
byl schválen v p edloženém zn ní.Požadovaná doporu ení komise pro
spole nost Levitus, pozemek pro Ing. Ivo Bernard, novinový stánek p.
Žouželková, parkovišt pro d mFoersterova 966/1, byla p edána p íslušným
odbor m Magistrátu m sta Olomouce.
Projednávané body programu
1/ Stanovisko komise k požadavk m p ednesených p ímo na sch zi.
a/ pan Miroslav Gloc, Stiborova 20 seznámil leny komise s problematikou
provozu restaura ního za ízení, které p sobí v areálu hromadných garáží na ulici
Okružní. Problémy jsou p edevším – hlu nost v no ních hodinách, nep im ené
osv tlení, které p sobí rušiv v no ních hodinách, zne iš ování okolí restaurace
p i odchod host a podobn .
P edseda KM po skon ení sch ze navštívil uvedenou restauraci a podanou
stížnost tlumo il p. Marešovi, který je jedním z pronajímatel . Jmenovaný
podal pom rn obsáhlou informaci o sch zce ob an ze t í okolních dom a s
plánovanými úpravami provozu, které by m li celou problematiku ešit. Na
návrh p edsedy KM se ú astní jednání na sch zi komise dne 27.9.2007 z cílem informovat o postupu prací.
b/ pan Jaroslav Mlé ka, V Hlinkách 19 požadoval informaci v jakém stadiu je
dlouho trvající a dosud nevy ešená situace kolem bývalé protipožární nádrže
na uvedené ulici, která se eší více jak jeden rok. V uvedeném prostoru se asto
schází problematická mládež, nádrž má poškozené zábradlí a obecn e eno, je
nebezpe ná pro celé okolí.
P edseda ujistil jmenovaného, že prov í, pro se v ešení a likvidaci nádrže
nepokra uje.

c/ byl projednán požadavek Samosprávy 111 SBD Olomouc na opravu a
vým nu poškozených lavi ek u d tského h išt na ul. Frággnerova 10-14.
Tento požadavek bude ešen v rámci b žné údržby a bude písemn uplatn n.
d/ zástupce BDV ,,Tabulový vrch“, Hn votínská 26 uplatnil požadavek na
rozší ení parkovišt u domu V Hlinkách 2-4. Ke své žádosti p iložil i výsek
z katastrálního plánu v etn návrhu na ešení. Komise navržené ešení akceptuje
a uplatní požadavek na p íslušném odboru magistrátu.
c/ z minulé sch ze byl uplatn n požadavek paní paní Marcely Dulkové na obnovení sjezdu pro ko árky u OD Timpo.V minulosti byl tento požadavek uplatn n
u Ing. Koní kové z odd. Správy m sts. komunikací. V c bude znovu prov ena
na v cn p íslušném odboru. K požadavku je p ipojen i výsek z katastrální mapy
a požadavek na úpravu je vyzna en.
Otev ené body:
a/ z ízení obslužného zálivu na ul.Foesterova . 43 – 49: zástupci uvedeného
domu p edložili komisi veškerou dokumentaci k uvedené problematice
s požadavkem, zahrnout tuto investici do plánu investic na rok 2008. Komise
s tímto požadavkem vyslovila souhlas.
b/ Komise schválila zahrnout do plánu investic tyto akce:
-Foersterova – Svornosti – vybudovat malé parkovišt
-Jílová – zvýšení kapacity parkování na odbo ce z ul. Jílová
-Tabulový vrch – modernizace vod. hospodá ství rybní ku
-Jílová – rekonstrukce chodníku za domem .31 – 39 v etn prodloužení
-Foersterova . 43-49 – z ízení obslužného zálivu
V bod r zné: byly uplatn ny p edevším dotazy v i p ítomným zástupc m
M stské policie. Dotazy byly sm rovány p edevším k problematice
parkování a bezpe nostní situaci v našem obvod .Lze konstatovat, že
všechny dotazy byly kvalifikovan vysv tleny.
V p ípad pot eby má každý ob an právo požádat policii o pomoc.
Na záv r komise p edsedovy KM uložila p edat v termínu podklady pro
investi ní akce na p íslušný plánovací odbor Magistrátu m sta Olomouc.
Sch ze KM byla ukon ena ve 20.30 hodin.
Olomouc 3.9.2007

