
Z Á P I S 
 
ze schůze Komise městské části č.11 - Tabulový vrch, Olomouc, konané dne 
28.1. 2010 v zasedací místnosti KMČ č.11, Karafiátova 6. 
Přítomni: JUDr. P. Titz, RNDr. Jiří Stranyánek, Ing. Vladimír Buk, Ing. Petr 
Domácí.  Nepřítomní členové komise byli omluveni pro nemoc a služební cestu. 
Za PČR se schůze účastnili  nstržm. Lenka Andoková a zástupci Městské policie 
č.094 a 186. 
Jako hosté byli přítomny paní Miroslava Němcová  a  Danuše Jedličková, které 
bydlí v ulici Na Chmelnici. 
 
 
Zahájení: Předseda KMČ č.11 přivítal členy výboru a přítomné hosty a konsta- 
toval, že není přítomna většina členů výboru, takže projednávané záležitosti 
bude výbor brát na vědomí, což ale nebrání v plnění přijatých úkolů. 
 
1/ Byla provedena kontrola úkolů z předchozí schůze a bylo konstatováno, že 
jsou splněny. 
 
2/  V tomto bodě byly projednány stížnosti občanů bydlící v ulici Na Chmelnici 
a to především na hluk, který vydává nemocniční spalovna zejména v letních 
měsících. Bylo rozhodnuto, že okamžitě bude písemně osloven pan  Ing. Jiří  
Rozbořil, který je vedoucí provozního odboru ve FN Olomouc  s tím, že výbor 
požaduje informaci o tom, v jakém režimu tato spalovna pracuje. Písemnou 
odpověď požadujeme v termínu do 25. 2. 2010.  
 
 
3/ Přítomní členové výboru a hosté byli seznámeni s počtem jubilantů, kteří se 
dožívají věku 75. 80 a 85 let. V letošním roce navštívíme s blahopřáním celkem 
220 jubilantů. 
 
 
4/ Byl projednán současný neutěšený stav komunikace  a vzhled sídliště na ulici 
Hněvotínská, který zůstal nezměněn od odchodu sovětských vojsk. V současné 
době  tyto domy slouží jako ubytovna naší armády a v sousedství nového sídliště 
nepůsobí tento prostor esteticky. KMČ č. 11 doporučuje, aby se SmOl  tímto 
stavem zabývalo. 
 
4/ KMČ č.11 obdrželo stížnost předsedy SVJ, Junácká č. 1,3, pana Antonína 
Zedníka na situaci v okolí ulice Junácká  a Hněvotínská a to především na 
parkování, projíždění nákladních vozidel a podobně. Přítomní policisté 
konstatovali včetně členů výboru, že tyto problémy dobře znají a že se stále 
hledá optimální řešení. Dokazuje to článek v tisku s názvem ,,Olomouc vyžene 



kamiony z dalších ulic“. Na stížnost pana Antonína Zedníka písemně odpovíme 
a doufáme, že se účastní schůze komise, která se koná 25.2.2010. 
 
5/ I když zatím panuje tuhá zima, Komise upozorňuje na každoroční problémy, 
které vznikají při tak zvaných ,, sousedských vztazích“ týkající se především 
stromů, keřů a zeleně vůbec. Na tyto problémy pamatuje Občanský zákoník č. 
40/1964 zejména v §127, takže doporučujeme  každému, aby si patřičnou 
kapitolu nastudoval. 
 
 
6/ V bodě různé jsme projednávali především otázky parkování, činnosti policie  
a jaké jsou možnosti příslušníků zasahovat při špatném parkování, výtržnostech 
a podobně. Na návrh PČR nstrm. Lenky Andokové došlo k dohodě s předsedou 
KMČ, uspořádat  ve spolupráci s kluby seniorů informační schůzky v jejich 
klubech a nebo na jejich schůzích a to vzhledem k tomu, že se množí útoky na 
jejich majetek a i samotné osoby. Předseda bude kontaktovat v tomto směru také 
Magistrát města Olomouc. 
Schůze skončila ve 20. hodin, příští schůze se koná 25.2.2010 
 
 
 
Zapsal:JUDr. P. Titz 
 
Olomouc 8.2.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


