
Z Á P I S 
 
ze schůze Komise městské části č. 11 – Tabulový vrch, konané dne 28.8.08 
v zasedací místnosti komise, Karafiátova 6, Olomouc. 
Přítomni: JUDr. P. Titz, Ing. Petr Domácí, Ing. Vladimír Buk, Bc. Petr 
Pachta, Ing. Jarmila Marková, RNDr. Zdeňka Plachá. Nepřítomní členové 
komise byli řádně omluveni. 
Za Městskou policii byli přítomni dva příslušníci. Z řad občanů byla pří – 
tomna  paní Rozsívalová. 
 
 
Zahájení: Předseda komise přivítal přítomné členy komise a konstatoval, že 
komise je schopna usnášení. Dále přivítal zástupce Městské policie a 
přítomnou občanku. 
 
1/ Kontrola úkolů zahrnutých do předchozího zápisu. 
 

- Opětovně byla projednána připomínka p. Rozsívalové, která se 
týkala problematiky spojovací uličky mezi domy Růžová a 
Karafiátová. Trvá nepořádek a shromažďování skupin mladých lidí 
ve večerních hodinách. Přítomní policisté opětovně  zdůraznili, že 
v každém i v jednotlivém případě   porušení pořádku, je nutné 
zavolat na policejní služebnu, která zařídí vše nezbytné a sjedná 
nápravu. 

- Likvidace nefunkční nádrže na ulici V Hlinkách. Předseda KMČ 
projednal na investičním odboru Sm. Olomouce současný stav s tím, 
že doručí  všechny dostupné podklady vedoucímu odboru a likvidace 
bude zahrnuta do plánu investic v roce 2009. 

 
2/  Byla projednána  žádost paní Dagmar Dvořákové, která žádá o 
rozšíření účelu nájmu o umístění chladícího nápojového boxu 
v sousedství novinového stánku na ulici Kmochova. Předmětná žádost je 
vedena pod č.j majpráv/492/B/94/PI. 
Komise doporučuje žádosti vyhovět, protože se jedná o rozšíření služeb 
pro občany. 
 
3/ Komise projednala a schválila záměr vybudovat veřejné sportoviště 
na parcele č. 1065/2 v k.ú. Nová Ulice při ulici Hlinkova. Jsou 
doporučeny dvě varianty: 
1/ obnovit povrch multifunkčního sportoviště a zřídit tři – čtyři 
sportovní prvky dynamického charakteru  pro starší /posilovna, točidla, 
trenažery a pod. 



2/ likvidace původních pozůstatků sportoviště a vytvořit herní plochu 
pro míčové a podobné hry, např. skateboard, surfing a pod. 

     Členové komise jednohlasně podpořili tento záměr s tím, že se přiklání  k 
     druhé variantě. 
 
 
4/  Realizace investic v roce 2009 v obvodu působení KMČ č.11 
 
    Komise projednala návrh akcí, které doporučuje zahrnout do plánu 
investic na rok 2009: 

- vybudování obslužného zálivu Foersterova 43-49 
- rozšíření parkovacího stání V Hlinkách 2-4, cca 7 míst 
- rozšíření parkovacího stání Foersterova 13, cca  6 míst 
- rozšíření parkovacího stání Foersterova  1 /žádost podána/ 
- zrušení nepoužívané požární nádrže mezi ul. Hněvotínská a 

V Hlinkách. O zrušení nádrže již bylo jednáno v roce 2005, návrh 
podává SVJ V Hlinkách 805/17-19 

Zpracovaný návrh byl předán na odbor investic v požadovaném termínu 
 
 
5/ Různé:  člen komise pan Petr Domácí podal podrobný výklad 
k zahájení rekonstrukce ulice Jílová. Postup prací bude pokračovat tak, 
aby realizace parkovacího stání a stání pro kontejnery byla ukončena 
30. října 2008. Současně doporučuje ozelenit nově vybudovaná stání. 
Paní RNDr.  Zdeňka plachá doporučuje zaurgovat již schválenou 
úpravu zeleně, stromů a keřů v prostoru ulice Zelená a v blízkém okolí. 
Paní Ing.  Jarmila Marková  upozornila na skutečnost, že o jediné 
tenisové hřiště, kde si mohou děti a  starší mládež zahrát  tenis a nemusí 
platit žádný poplatek, projevují zájem podnikatelské kruhy, a proto 
doporučuje kontaktovat příslušná místa SmOl. a získat potřebné infor- 
mace, zda se uvažuje o  prodeji těchto pozemků. 
Policie vzala na vědomí připomínku předsedy KMČ 11, že v křovinách 
v okolí Telekomu přespávají bezdomovci a zanechávají  na místě různý 
odpad. Přítomní policisté sdělili, že je jim tato skutečnost známa a podle 
potřeby zasahují. 
 
Zasedání KMČ č.11 skončilo ve 20.00 hodin, příští jednání se uskuteční 
v zasedací místnosti dne 25. září 2008. 
 
 
Zapsal JUDr. P. Titz 
 
Olomouc 30.8.2008 



 
 

 


