ZÁPIS
Ze sch ze Komise m stské ásti . 11- Tabulový vrch, konané dne 26.6.2008
v zasedací místnosti Komise, Karafiátová 6.
P ítomni: JUDr. P. Titz, Ji í Hanák, Bc. Petr Pachta, Ing. Petr Domácí,
RNDr. Ji í Stranyánek, RNDr. Zde ka Plachá, Ing. Vladimír Buk.
Nep ítomní lenové komise byli ádn omluveni.
Za M stskou policii byli p ítomni dva p íslušníci. Z ad ob an byla
p ítomna paní Rozsívalová, ul. R žová 19,dále pan Ing. Zden k Runštuk,
p edseda Spole enství vlastník , Foersterova .1, Olomouc.
Zahájení: P edseda komise p ivítal p ítomné leny KM
val, že komise je schopna usnášení.

. 11 a konstanto-

1/ Kontrola úkol zahrnutých do zápisu z minulé sch ze.
P edseda p edložil komisi fotografie uli ky mezi domy R žová 19 a p ilehlého okolí, z kterých je jasn patrné, že tato ást nebyla delší dobu udržovaná, je zarostlá k ovinami a posetá exkrementy. V sou asné dob se zde
schází skupina mládeže a na stávajícím h išti zanechává odpady, nedopalky
a podobn . Prost ednictvím SmOL a Tech. služeb Olomouc bude v c
ešena bezodkladn .
Stížnost ob ana pana Duška , Stiborova ul. 9, na ni ení zelen v okolí
tohoto domu bude rovn ž p edložena k ešení na pat i ném odboru SmOl.
Dále p edseda konstatoval, že výv sní sk í ka na ulici Stiborova byla
totáln zni ena, další sk í ky vykazují trvající poruchovost p i zamykání.
2/ Byla projednána stížnost ob an na nep im ený hluk v okolí restaurace
v Garážích na Okružní ulicích. P ítomní policisté doporu ili v každém
p ípad porušení po ádku, okamžit volat na policii. Komise doporu uje
zaslat stížnost majiteli nemovitosti, což je Bytové družstvo U Kovárny.
3/ Stanovisko k dohodám o záboru ve ejné zelen .
Komise projednala šest Dohod o povolení zvláštního užívání ve ejné zelen
a to: Hn votínská ( vjezd do FN), Stupkova 16, Stiborova 19, Zelená 6,8,
Stiborova ( u Timpa). Komise návrhy projednala a s navrhovaným ešením
vyslovila souhlas.
4/ Komise projednala žádost, kterou p edložil p edseda Spole enství vlast –
ník domu Foersterova 1, na rozší ení parkovací plochy p ed tímto domem
a na p iloženém nákresu a fotografiích, je situace z hlediska parkování
neudržitelná. Za sou asného stavu není dostate ný p ístup pro požární
techniku, sanitní vozy a rovn ž vozidel svážející odpad. Navrhované ešení

alespo áste n tuto situaci m že vy ešit.
Komise po zhodnocení žádosti uložila p edsedovi komise projednat p edloženou žádost na pat i ném odboru SmOl v co nejkratším termínu.
5/ Vy izování požadavk KM .11 ze strany odbor Magistrátu SmOl.
Lze konstatovat, že požadavky komise jsou vy izovány pr b žn . Po
spln ní požadavk je komise písemn informována.
V sou asné dob bude KM .11 uplat ovat tyto požadavky:
a) Spole enství vlastník Foersterova 1 ( rozší ení parkovišt )
b) Obnova schodišt vedoucí k bankomatu u Timpa
c) P edlážd ní chodník u domu Zelená . 19
d) Zrušení nepoužívané d tské pískovišt v etn prohnilé lavi ky mezi
domy Karafiátova . 2 – 4
e) Provedení vy ist ní spojovací uli ky na ulici R žová 19, která vede
mezi zahradami ( fotografie p ikládáme)
f) Urgence pro ezání strom u domu Karafiátova 1
6/ R zné: Bylo pozitivn p ijato budování h išt v prostoru školy Stupkova,
naproti tomu byla kritizována nedostate ná údržba trávník .
Sch ze skon ila ve 20.00 hod., p íští sch ze se bude konat 28.8.2008

Zapsal: JUDr. P emysl Titz
p edseda komise

Olomouc 1.7.2008

