ZÁPIS
ze schůze Komise městské části č. 11 – Tabulový vrch, Olomouc, konané dne
26.11.2009 v zasedací místnosti KMČ č. 11, Karafiátova 6.
Přítomni: Judr. P. Titz, Ing. Petr Domácí, Josef Kaštil, RNDr. Zdeňka Plachá,
Ing. Vladimír Buk.
Nepřítomní členové komise byli řádně omluveni.
Za PČR byla přítomna nadstr. č. 318 923, rovněž byl přítomen zástupce Městské
policie Olomouc a jako host byl přítomen redaktor Olomouckého večerníku.
Z řad občanů našeho obvodu nebyl přítomen žádný zástupce.

Zahájení: Předseda komise přivítal členy výboru a ostatní přítomné a
konstatoval, že výbor KMČ je schopen usnášení.
1/ Byla opětovně projednána stížnost ke kamionové dopravě na ulici Foerstrova
a vyjádření Mgr. Svatopluka Ščudlíka, náměstka primátora. Jménem pana
primátora byl zaslán dopis adresovaný Dopravnímu inspektorátu PČR s žádostí
o přehodnocení jejich nesouhlasného stanoviska k dalšímu navrhovanému
dopravnímu omezení v přilehlých ulicích. Další kroky se budou odvíjet od
stanoviska Dopravního inspektorátu Olomouc.
KMČ č. 11 zastává názor, že situace na vjezdu kamionu na ulici Foerstrova lze
řešit kamerovým systémem, protože ze zkušeností občanů bydlících v tomto
prostoru, přestupky páchají především řidiči našeho okresu, kteří tamní
dopravní situaci znají.
2/ Byl opětovně projednán požadavek občanů na předláždění chodníků v ulici
Jílová 21 – 29. Magistrát města Olomouc jménem primátora Martina Novotného písemně sdělil, že situace bude řešena v průběhu měsíce listopadu a
prosince. Příslušné smlouvy již byly podepsány.
3/ Komise projednala a vzala na vědomí dohody o záboru veřejné zeleně a
dohody k pronájmu nebo prodeji majetku statutárního města Olomouc pod
číslem jednacím:
a) zvláštní užívání místní komunikace: č.j. SmOl/OPK/79/4829/2009,
č.j.SmOl/OPK/79/4754/2009, č.j. SmOl/OPK/4667/2009, č.j.
SmOl/OK/4890/09
b) zábory zeleně: č.j. SmOL/ŽP/55/17179/2009/00Jar,
čj.SmOl/ŽP/55/17629/2009/Jar č.j.SmOl/55/17421/2009/Jar, č.j.
SmOl/ŽP/55/15422/2009/Jar
c) pronájem pozemků na reklamu: č.j. SmOl/Maj/22/5593/2009/Výs,
č.j.SmOl/Maj/22/4053/2009/Sk

4/ Termíny schůzí v roce 2010:
28. ledna 2010
25. února 2010
25. března 2010
29. dubna 2010
27. května 2010
24. června 2010

29. července 2010
26. srpna
2010
30. září
2010
27. října
2010
25. listopadu 2010
16. prosince 2010

5/ Informace PČR a Městské policie spočívala ve zhodnocení bezpečnostní
situace v našem obvodu. KMČ byla podrobně informována jakým způsobem
může komunikovat s těmito orgány mimo schůzi.
Zástupce redakce Olomouckého večerníku informoval jak a kde může občan
předložit nebo zaslat svůj příspěvek nebo stížnost a doporučil, aby se tak dělo
především písemně. Redakce uvítá jakoukoliv iniciativu KMČ i občanů.

6/ Diskuze přítomných proběhla ve velmi živé výměně informací a názorů na
současné dění v našem městě. Závěrem byl vysloven jednotný názor, že bez
vzájemné informovanosti a spolupráce by se řada problému nedala řešit.
7/ Schůze skončila ve 20.oo hodin. Prosincová schůze se koná v 18.oo hodin,
dne 17.12. 2009 v zasedací místnosti KMČ, Karafiátová 6.

Zapsal: JUDr.Přemysl Titz
Předseda KMČ

Olomouc 8.12.2009

