
Z Á P I S 
 

ze sch�ze Komise m�stské �ásti �. 11 – Tabulový vrch, konané dne 31.7.08 
v zasedací místnosti komise, Karafiátova 6, Olomouc. 
P�ítomni: JUDr. P. Titz, Ing. Petr Domácí, Ing. Vladimír Buk, Bc. Petr 
Pachta. 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, R�žová 9, p. Ondroušek, Karafiátová 30,  
p.Švarc, Einsteinova 29.  Dále zástupci SVJ V Hlinkách 17-19, p. Kapezi 
Ludvík, p. Mlé�ka Jaroslav, p. Mlé�ková  Jaroslava. 
 
Zahájení: P�edseda komise p. JUDr. P. Titz p�ivítal p�ítomné �leny komise 
a konstatoval, že komise není schopna usnášení, takže projednávané v�ci 
bere komise na v�domí. Rovn�ž p�ivítal zástupce M�stské policie a p�ítom- 
né ob�any 
 
1/ Kontrola úkol� zahrnutých do zápisu: 
-Žádost SVJ Foerstrova 1 na zvýšení parkovacích míst p�ed jejich domem 
byla p�edložena v�etn�  fotografií této lokality a pracovního plánu, byla 
p�edána na Odbor životního prost�edí k v�cnému posouzení. 
 
- Obnova schodišt� vedoucího k bankomatu u Timpa je v jednání a 
hledá se v sou�asné dob�  �ešení, jak celou akci financovat. 
 
- P�edlážd�ní chodníku na ulici 19 je v �ešení.V sou�asné dob� probíhá 
p�edlážd�ní chodníku v délce 150 m z ulice Jílová na zastávku HD 
Stupkova. 
 
--Zrušení nepoužívaného d�tského h�išt� v�etn� lavi�ek mezi domy 
Karafiátová 2-4 probíhá. Lavi�ka již byla zrušena. 
 
-  Stížnost na nepo�ádek ve spojovací uli�ce na ulici R�žová, která vede 
mezi domy 29-31, byla p�edložena odboru životního prost�edí v�etn� 
fotografií stávajícího stavu dne 28.7.2008  k   v�cnému posouzení. 
 
 
2/  Projednání požadavk� ob�an� p�ítomných p�ímo na sch�zi KM� 11. 
 
Na sch�zi komise byli p�ítomni t�i zástupci obyvatel ulice R�žová a 
Karafiátová s op�tovnou stížností na nepo�ádek ve spojovací uli�ce mezi 
domy 29 – 31, a dále pak  informovali �leny komise a p�ítomné policisty o 
podivných shromážd�ních skupiny mladých lidí, kterou pravd�podobn� 



�ídí mladý muž  s barevnými vlasy, z�ejm� jejich „ GURU“ a ve ve�erních a 
no�ních hodinách po�ádají  „ sedánky „ a prost�ednictvím  Notebooku  sle- 
dují n�jaké programy. P�i této p�íležitosti pochopiteln� kou�í a popíjejí 
alkohol, p�i�emž tímto chováním  ruší no�ní klid  v okolí bydlících obyvatel. 
Ob�ané požadovali, aby policisté této lokalit� v�novali trvalou pozornost a 
zjistili organizátora t�chto sch�zek. 
Policisté p�ítomným ob�an�m trp�liv� vysv�tlovali jaké mají v takových 
p�ípadech pravomoci a znovu, jako již n�kolikrát, všem ob�an�m doporu- 
�ili volat okamžit� Policii.  P�ítomný pan Ondroušek navrhoval uli�ku 
uzav�ít brankou, protože v minulosti tato uli�ka uzav�ena byla. P�edseda 
KM� s tímto �ešením souhlasil za p�edpokladu, že uzav�ení nebude 
v rozporu s vyhláškou o komunikacích nebo jiným omezením, zejména 
s p�ístupnosti tohoto prostoru v p�ípad� požáru.  
V této souvislosti navštívil p�edseda KM� majitelku domu   R�žová  29 s  
upozorn�ním, že ze� kolem jejich zahrady se nebezpe�n� naklání a v pros- 
toru  elektrické sk�ín� je puklá až k základ�m. Dostalo se mu ujišt�ní že 
již tento problém �eší. 
Po této diskuzi obyvatele této lokality sch�zi opustili. 
 
 
3/   Sch�ze KM� se rovn�ž ú�astnili zástupci Spole�enství  vlastník� 
v Hlinkách 19  a požadovali  od výboru KM� informaci, pro� nepokra�uje 
akce likvidace požární nádrže. P�edseda KM�  vysv�tlil p�ítomným  
zástupc�m, že zdržení v realizaci nastalo p�edevším proto,    že odd�lení na 
stavebním odboru, které m�lo tuto akci realizovat bylo zrušeno    a  
p�edchozí p�edseda KM� pracovní materiály k této problematice nep�edal. 
Po vzájemné diskuzi  p�edseda spole�enství pan J. Ková�ik p�edal všechny 
doklady k dispozici JUDr. Titzovy, který po�ídí pot�ebné kopie a znovu na  
Stavebním odboru celou akci obnoví. O    pr�b�hu   jednání   bude    pana 
Ková�íka informovat. 
Po této dohod� zástupci Spole�enství  ze sch�ze odešli. 
 
4/ Projednání návrhu na  vypracování rozpo�tu na rok 2009. 
 
Komise projednala návrh na rozpo�et pro rok 2009. P�edb�žn� navrhuje 
jako akci �. 1 Vybudování obslužného zálivu Foersterova 43-49 
Další akce bude projednávat v pr�b�hu m�síce srpna. 
 
5/ Žádost o zahájení �ízení ve v�ci  parkovací plochy u domu Foerstrova 13. 
P�ítomní �lenové komise doporu�ují, aby do plánu stavebních investic byla 
tato akce za�azena pod �. 2 a to proto, že již jsou k dispozici vyjád�ení 
Odboru životního prost�edí a dalších. 
 



6/ Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu, prodeji, sm�n� majetku 
statutárního m�sta Olomouc, �.j. SmOl/Maj/22/3448/ 2008/Go. KM� �. 11 
projednala žádost o sd�lení stanoviska a doporu�uje žádosti vyhov�t. 
 
Komise rovn�ž projednala dohody �.j. : SmOl/ŽP/55/12986/208/Jar  a  
�.j. : SmOl/ŽP/55712741/2008/Jar  a doporu�uje uvedeným žádostem 
vyhov�t. 
 
 
7/R�zné: V diskuzi byla kritizována nedostate�ná údržba trávník�, dále 
pak neut�šený stav komunikace v ulici V Hlinkách, stav chodník� 
v n�kterých lokalitách, zpožd�ní v rekonstrukci parkoviš� na ulici Hlinky. 
Naopak kladn� byla hodnocena spolupráce s M�stkou policií. 
Sch�ze byla ukon�ena ve 20. hodin. Další sch�ze KM� 11 se bude konat 
dne 28.8.2008 18. hodin. 

  
 
 

 
Zapsal: JUDr. P. Titz 
 
Olomouc 4.8.2008 
 
 
 


