ZÁPIS
ze schůze Komise městské části č. 11 – Tabulový vrch, Olomouc, konané dne
27.5.2010 v zasedací místnosti komise, Karafiátova 6, Olomouc.
Přítomni členové KMČ: JUDr. Přemysl Titz, Josef Kaštil, RNDr. Jiří Stranyánek
RNDr. Zdeňka Plachá, Ing. Vladimír Buk, Ing. Petr Domácí. Nepřítomní
členové KMČ byli řádně omluveni.
Jako hosté se jednání účastnil zástupce Městské policie Olomouc č. 094.
Z řad občanů byla přítomna jako zástupce SVJ Kmochova 8 paní Olga Schvarzerová, a dále paní Miluše Zemanová, Hněvotínská č.32, Olomouc
Program jednání:
1/ Kontrola úkolů zahrnutých do předchozího zápisu: beseda se zástupci Policie
ČR a seniory byla realizována, požadavek paní Coufalové na dobudování
chodníku byl projednán s termínem v roce 2011, jednání o zřízení retardéru
v ulici J. Cimrmana je v jednání, fotodokumentace byla pořízena.
Požadavek na opravu chodníku v ul. Frágnerova byl předložen k realizaci.
Popelnicové stání na Karafiátové ul. č. 2 je realizováno
2/ Stanovisko občanů přednesených přímo na schůzi:
Paní Zemanová Libuše urguje opravu chodníku v ulici V Hlinkách. Dne 27.dubna upadla na poškozeném chodníku a způsobila si zranění na obličeji,levé ruce a
kolena. Požaduje opravu chodníku co nejdříve.
Předsedkyně SVJ paní Olga Schwarzerová, Kmochova 8 požaduje opravu
vstupního chodníku do domu Kmochova 8, Olomouc.
Výbor KMČ vzal obě stížnosti na vědomí, obě místa zadokumentuje a předloží
patřičnému odboru SmOl k řešení.
Pokácení vzrostlé borovice před domem Kmochova je v jednání.
3/Projednání Rozhodnutí SmOL ke zvláštnímu jednání na místních komunikacích a stavební zásahy do zeleně, byla projednána a vzata KMČ na vědomí.
a) Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, zábory a výkopové
práce: Č.j. SMOl/ŽP//55/6602/2010/Jar – výkopové práce na pozemku
p.č.598/5 k.ú.: Nová -Ulice
b) Rozhodnutí Č.j.: SmOl/OPK/79/803/2010/ Št ( havárie podzemních
inženýrských sítí), účel zvláštního užívání: havárie vodovodního řadu ulice
Svornosti a Foersterova, Olomouc-Nová Ulice
c) Rozhodnutí Č.j. SmOl/OPK/79/866/2010/Št ( havárie podzemních
inženýrských sítí), Karafiátová 13, Olomouc Nová - Ulice, účel zvláštního
užívání: havárie vodovodního řadu

d) Rozhodnutí Č.j.: SmOl/ 79/1493//2010/Št ( předlažba chodníku), účel
zvláštního užívání: předlažba chodníku v ulici Stupkova a Frágnerová
v Olomouci- Nová Ulice
e) Rozhodnutí Č.j.:SmOl/OPK//79/1325/2010/Št ( dlažba, vozovka) účel
zvláštního užívání: výměna kabelů VN 926, 22 kV. Rozsah zvláštního užívání:
- 3 etapy v ulicích U Kovárny, Kmochova, Foersterova, v ulici tř. Svornosti
v Olomouci-Nová Ulice
f/ Rozhodnutí Č.j. SmOl/OPK/79/1968/2010/Št ( vozovka, živice) účel
zvláštního užívání: havárie vodovodního řadu, rozsah zvláštního užívání 3m2
v ulici Hněvotínská 38, Olomouc-Nová ulice
g) Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, zábory výkopové
práce: pozemek p.č.673/38, Hněvotínská 38, k.ú. Nová - Ulice
d) Č.j.:SmOl/Maj/22/2131/2010/Sa - Žádost o sdělení stanoviska k nabytí
parcely do majetku statutárního města Olomouce:
- parc. č. 2/2v k.ú Týneček, obec Olomouc
- parc. č.1152, 1061, 1061, vše k.ú Olomouc, Nová - Ulice, podrobnosti
případně situační plány jsou k nahlédnutí na odboru majetkoprávním MMOL.
4/ Členka výboru Ing. Zdeňka Plachá požaduje opravu chodníků v parku Malého
prince u kamenné zdi, kde souběh tří chodníků vytváří při deštích doslova
lagunu, kterou je nutno z obtížemi obcházet.
5/ Občané bydlící na konci ulice Jílová směrem do ulice Okružní kritizují
zastavení stavby bytových jednotek na této ulici. Kolem stavby je klasický
stavební nepořádek a za suchého počasí je zdrojem zvýšené prašnosti. KMČ
prověří na stavebním odboru z jakého důvodu tato situace nastala.
6/ V diskuzi byla zhodnocena beseda, kterou připravili zástupci Police ČR,
organizačně byla připravena velmi dobře a celková náplň programu byla poučná
především v tom, jak se mohou zejména senioři bránit proti agresivnímu jednání
problematických občanů a jak lze ochránit svůj majetek.Byl vysloven názor, že
další beseda může být organizována po skončení prázdnin
7/ Předseda KMČ přečetl poděkování paní Olgy Valachové za blahopřání
k jejím 85 narozeninám.
Schůze skončila ve 20.oo hodin, další schůze KMČ bude 24. června v zasedací
místnosti KMČ, Karafiátova 6.
Zapsal JUDr. P. Titz
Předseda KMČ
Olomouc 4.6.2010

