ZÁPIS
ze schůze Komise městské části č. 11 – Tabulový vrch, Olomouc, konané dne
26.2.2009 v zasedací místnosti komise, Karafiátova 6, Olomouc.
Přítomni: JUDr. P. Titz, Jiří Hanák, Josef Kaštil, Bc. Petr Pachta, Ing. Pe-tr
Domácí, Ing. Vladimír Buk.
Za Městskou policii Olomouc byli přítomni dva příslušníci ( č.151,157)
Zahájení: Předseda KMČ přivítal přítomné členy komise a zástupce Městské
policie a konstatoval, že komise je schopna usnášení
Program jednání:
1/ Kontrola úkolů zahrnutých do zápisu z předcházející schůze.
Komise konstatovala, že všechny uložené úkoly byly splněny.
2/ Stanovisko k požadavkům občanů přítomných přímo na schůzi KMČ.
Komise projednala žádost občanů z ulice Kmochova č.11,15,13, ve které
občané žádají zajistit značení příjezdové komunikace k ohrazení popelnicového
stání a zamezit tak častému parkování osobních vozidel, které brání příjezdu
vozidel Tech. služeb. Za občany, kteří předložili i technický výkres s přesným
vyznačení prostoru, který je nutno upravit,
byli přítomní pan Ing. O. Spurný a Ing. Z. Španer ze samosprávy 246,
Kmochova 13. Komise požadavek projednala a doporučí jej ke schválení a
realizaci na příslušném odboru Magistrátu statutárního města Olomouc.
Na návrh člena KMČ Ing. P. Domácího, podá výbor KMČ žádost na dodatečné
vodorovné značení na ul. Jílová dle předloženého výkresu. Požádal předsedu
komise, aby žádost předal vedoucímu odboru dopravy na Magistrátě stat. města
Olomouce, se kterým uvedenou žádost projednal.
3/ Stanovisko k dohodám o záborů veřejné zeleně pro stav. práce.
Komise projednala a vzala na vědomí 5 rozhodnutí o záboru veřejné zeleně:
Č.j. SmOl /OPK/79/464/2009/Št, Č.j. SmOl/OPK/79/465/2009/Št
Č.j. SmOl/OPK/79/491/2009/Št, Č.j.:ŽP/55/3398/2009/Jar
Č.j.:SmOl/3397/2009/Jar,
4/ Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města
Olomouce.
Komise projednala žádost Č.j.: SmOl/Maj/22/6034/2008/ Sk o pronájmu shora
uvedeného majetku a navrhovaným řešením vyslovila souhlas.
5/ Průběh vyřizování požadavků KMČ č. 11, ze strany jednotlivých odborů.
Magistrátu statutárního města Olomouce. Komise konstatovala, že chápe celou
problematiku, která se týká rozhodování kam a jak nasměrovat investice do
veřejného majetku města a rovněž jak vyhovět požadavkům

jednotlivých komisí. Nicméně se stává, že investice, které jsou dlouhodobě
požadovány ze strany KMČ, jsou neustále odkládány.
KMČ č. 11, již od roku 2005 požaduje likvidaci nádrže v Hlinkách, která měla
v minulosti sloužit jako protipožární nádrž a v současné době je v havarijním
stavu, byla opět z plánů investic na rok 2009 vyřazena. Uvádím jen několik
důvodů, proč likvidace měla být již dávno učiněna: nádrž sama je silně
zdevastovaná desítka mi let nepoužívání ke svému účelu, pro náhodné chodce
v nočních hodinách trvá nebezpečí náhodného úrazu a pro děti je nebezpečné
obzvláště, protože popraskané betony se mohou kdykoliv zlomit nebo utrhnout.
Těch důvodů, proč je tato nádrž nebezpečná je celá řada.
Již dne 12. května 2005 zasedal výrobní výbor na odd. investic, který se usnesl:
a) nádrž je majetkem města, b) nikdo z přítomných nezpochybnil přání občanů ji
jako nepotřebnou a nebezpečnou zrušit, c) odbor investic zadá projekt
k likvidaci tak, aby likvidace byla co nejméně nákladná.
Záznam výboru pořídil Ing. Dušan First.
Žádost k likvidaci nádrže se pravidelně podávala v roce 2005 – 2008, výsledek
byl zatím ten, že nádrž se pro nedostatek peněz a z vyšších a údajně
důležitějších zájmů z plánů vyřadila.
V této době slouží nádrž jako shromaždiště problematické mládeže, která kromě
toho, že je hlučná a narušuje klidné bydlení v přilehlých domech, zanechává na
místě mnoho odpadků a pokud jejich síly stačí, dál devastuje tuto nádrž.
Členové komise se shodli na tom, že opětovně zahájí na patřičných odborech
Magistrátu stat. města Olomouce jednání, jakým způsobem tento problém
vyřešit.
Různé: Členové KMČ požádali přítomné policisty k vysvětlení některých
problémů, které jsou trvalé a týkají se především parkování. V současné době
byla dokončena rekonstrukce parkoviště na ulici Jílová a to k všeobecné
spokojenosti občanů, kteří v této ulici bydlí. V této době se objevil další
problém v tom, že vedle školky sídlí podnikatelé, kteří pořádají různé semináře a
jejich zákazníci obsadí volná místa tak, že pokud přijede občan bydlící v této
ulici odpoledne, zase nemá kde zaparkovat.
Takové semináře pořádá MUDr. Tatiana Kozlová, která je plánuje na den 14 a
15. března a to až do 19:00 hodin. Takže opět bude potíž s parkováním občanů
bydlící v této ulici. Policisté doporučili, aby v případě potřeby volali
č. 585 413 095.
Schůze skončila ve 20.00 hodin
Zapsal:JUDr. P.Titz
Olomouc 2.3.2009

