ZÁPIS
ze schůze Komise městské části č. 11 Tabulový vrch – Olomouc, konané dne
29.4.2010 v zasedací místnosti komise, Karafiátova 6, Olomouc.
Přítomni: JUDr. Přemysl Titz, Ing. Petr Domácí, RNDr. Zdeňka Plachá,
Ing.Vladimír Buk. Nepřítomní členové byli řádně omluveni. Jako hosté se jednání účastnil redaktor Olomouckého večerníku Petr Skřivánek, Antonín
Hrbáček a zástupci PČR a Městské policie Olomouc.

Zahájení: Předseda KMČ zahájil schůzi, přivítal přítomné a konstatoval, že
KMČ není zastoupena v potřebném počtu a není tedy schopna usnášení.
Byla provedena kontrola plnění úkolů uložených z předchozí schůze a bylo
vzato na vědomí, že jsou plněny.
Jednání se řídilo podle navrženého programu:
1/ Přítomný pan A. Hrbáček mimo jiné informoval KMČ i přítomné policisty o
porušování veřejného pořádku v okolí restaurace u garáží na ulici Okružní. Kde
nejen opilý občané ale i motorkáři hlukem a nevhodným chováním ruší obyvatele okolních domů, na příklad jízdou po schodech, křikem a podobně. Přítomní
policisté vzali tuto informaci na vědomí a informovali přítomné , že každé
porušení veřejného klidu a pořádku, mají občané ihned hlásit na jejich služebny.
2/ Komise projednala a vzala na vědomí rozhodnutí o záboru veřejné zeleně. Ve
všech případech se jednalo o zábor v souvislostí s rekonstrukcí budov.
3/Požadavek na ošetření a prořezání stromů na ul. Karafiátova, Růžová a Jílová
byl předložen na odbor ŽP. Ošetření stromů a keřů probíhá v současné době
podle zpracovaného plánu po celém městě.
4/ Požadavek na opravu chodníků byl předložen na příslušném odboru.
V současné době již došlo k realizaci popelnicového stání a v plánu je oprava
chodníku na ulici Frágnerova směrem od zastávky autobusu. Další rekonstrukce
chodníku je v plánu na ulici Jílová směrem od rodinných domků a další za
domem Jílová 20 směrem ke školce.
5/ Organizačně je příprava na besedu se seniory, kterou organizujeme ve
spolupráci s Policií ČR zabezpečena.

6/ Požadavek paní M. Coufalové na dobudování chodníku a zřízení retardéru na
v ulici J.d.Cimrmama je v současné době v jednání. Úprava vjezdů do garáží na
ul. Jílová se rovněž řeší, nicméně se zde vyskytují problémy týkající se
kolaudace uvedených staveb. jednání bude pokračovat.
7/
Byl projednán na odboru ŽP požadavek družstevního domu Kmochova 13.
Jednání proběhlo zatím s tímto závěrem: Vedoucí oddělení péče o zeleň Ing.
Štěpánková navrhuje, družstvo si vysází samo zeleň v hodnotě ve smlouvě o
náhradní výsadbě uloženou a následně se bude o tuto zeleň starat. Z rozhodnutí
orgánu ochrany přírody a krajiny, uhradí za ekologicky vzniklou újmu částku
která vlastníkovi pozemku SmOl vznikla požadovaným kácením vzrostlé
borovice.
Jednání o tomto problému bylo ze strany oddělení péče o zeleň a její vedoucí
Ing. Štěpánkové velmi vstřícné a příjemné.

8/ Schůze byla ukončena ve 20 hodin, v měsíci květnu se bude schůze KMČ
konat 27.5.2010.

JUDr. Přemysl Titz
Předseda KMČ
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