ZÁPIS
ze schůze Komise městské části č. 11 – Tabulový vrch, Olomouc, která se
konala dne 29.9.2010 v zasedací místnosti KMČ, Karafiátova 6, Olomouc.
Přítomni:JUDr. P. Titz, Ing. Petr Domácí, Ing. Vladimír Buk, RNDr. Jiří
Stranyánek, Ing. Jarmila Plachá. Nepřítomní členové KMČ byli řádně omluveni.
Zasedání se účastnila rovněž paní Hanáková M.

Zahájení: Předseda komise přivítal přítomné členy komise a konstatoval, že
komise je schopna usnášení.Dále přivítal přítomnou paní Hanákovou M.
1/ Předseda KMČ oznámil přítomným, že schůze v měsíci srpnu se nekonala
na základě oznámení SmOl,odboru vnějších vztahů, Hynaisova 10, Olomouc,
že na základě posouzení zjištěných stavebních vad objektu , ve kterém se schůze
KMČ konají, nebude možno v době od 2.8.2010 do 10.9.2010 konat jakoukoliv
činnost. V budově se provádělo vybourání podlah a výměna ležatého rozvodu
kanalizace a nové napojení odpadního potrubí včetně nových podlah. Rovněž
bylo položeno nové lino a objekt byl vymalován. Vzhledem k rozsahu těchto
prací bylo možno konat schůzi KMČ až v mimořádném termínu na konci měsíce
září. Činnost KMČ zajišťoval předseda komise, ( korespondence, kontakty s
občany a Magistrátem města Olomouce.

2/ Stanovisko k požadavkům občanů přednesených přímo na schůzi.
Komise vzala na vědomí pozitivní vyjádření přítomné paní M. Hanákové,
bydlící na ulici Jílová v domě 31-39, která v roce 2009 požadovala jménem
občanů opravu chodníku za tímto domem. Oprava byla provedena ve velmi
dobré kvalitě. Jmenovaná projevila přání, aby se v uvedeném prostoru lépe
udržovala stávající zeleň.

3/ Komise projednala celkem 16 dohod o Povolení zvláštního užívání veřejné
zeleně, zábory a výkopové práce včetně zařízení staveniště a stavby lešení při
opravách a zateplování domů. Všechny žádosti o povolení byly uděleny
v souladu s právními předpisy. KMČ doporučila všem žádostem vyhovět.

4/ Zpracování návrhu na investice pro rok 2011.
KMČ č.11 projednala a předložila na základě požadavku SmOl, odbor investic,
Dolní náměstí č.1, Olomouc celkem 7 požadavků na stavební investice:

a/ Dobudování obslužného zálivu na ulici Foerstrova43-49, tím bude vyřešena
dopravní obslužnost v pro občany bydlící v tomto domě
b/ Rozšíření parkovacího stání Foerstrova – Svornosti, je zpracována PD. Bude
odstraněna problematika parkování na slepé odbočce z ul. Svornosti
c/ Rozšíření parkovacího stání V Hlinkách č. 2-4 v okolí bytového domu, PD je
zpracována f. VISSO s.r.o.
d/ Rozšíření parkovacího stání Foersterova č.1, žádost podána na odbor ŽP a
vysloven předběžný souhlas
e/ Komplexní rekonstrukce vozovky v ulici V Hlinkách včetně parkoviště u
restaurace Camel a u školní jídelny Stupkova ul.
f/ Částečná rekonstrukce vozovky Karafiátová 1 až po ul. Růžová, vozovka je
devastována dlouholetým provozem, porušené kanálové vpusti, hluboké díry
v asfaltovém povrchu
g/ Rozšíření parkovacího stání Foersterova 13, udělen předběžný souhlas
odboru ŽP

5/ KMČ č.11 projednala plán sběrových sobot, harmonogram bude umístněn
do informační skříňky
7/ Různé – projednán plán činnosti Tech. služeb na měsíc říjen, rovněž je
důležité připravit a zpracovat požadavky pro Technické služby Olomouc, které
se týkají zimní údržby.
Schůze KMČ č. ll skončila ve 20.00 hodin. Příští schůze se bude konat
27.10.2010.

Zapsal: JUDr. P. Titz
Olomouc 8.10.2010

