
Z Á P I S 
 
ze schůze Komise městské části č. 11, Tabulový vrch, konané dne 22.11.2010 
 
Přítomni: JUDr. P. Titz, Josef Kaštil, RNDr Jiří Stranyánek, Ing. Petr Domácí, 
Ing. Jarmila Marková, Ing. Vladimír Buk. Nepřítomní členové byli řádně 
omluveni. Rovněž zástupci PČR a Městské policie byli  služebně zaneprázdněni 
a z jednání se omluvili. 
Za občany byl přítomen předseda výboru Společenství Hněvotínská 190/13 pan 
Ing. Lubomír Havlák. 
 
1/ Zahájení:  Předseda komise zahájil schůzi a konstatoval, že úkoly z předchozí 
schůze byly splněny. K doplnění zápisu nebyly předloženy žádné opravné nebo 
doplňující návrhy. 
 
2/ Požadavky přítomných občanů:  Pan Ing. Lubomír Havlák předložil žádost 
občanů bydlící na ulici Hněvotínská 190/13, aby byl realizován jejich požadavek 
na úklid v době zimní údržby chodníků také na levé straně uvedené ulice / to je 
na straně bydlících občanů/ a aby rovněž bylo prověřeno a opraveno nasvětlení 
přechodu spojující ulice Hněvotínská – Rošického. 
KMČ vzala požadavek na vědomí a  učiní potřebné kroky aby provozovna 
TSMO, která má tento úsek na starosti provedla potřebnou úpravu. 
 
3/ Likvidace tenisových kurtů:  Paní Ing. J. Marková na základě žádosti KMČ  
č. 11  předložila velmi kvalitní písemný matriál, který dokladuje celou genezi 
uvedeného pozemku a současnou situaci v lokalitě EISTEINOVA  ulice. 
Materiál byl doplněn  rovněž o situační  mapy. 
Členové KMČ č.11 rozhodli, že takto zpracovaný materiál předloží nejdříve  
primátorovi SMOl panu Martinu Novotnému, aby bylo zabezpečeno projednání 
tohoto materiálu již v měsíci prosinci 2010. Komise si je vědoma složitosti 
celého problému a Odbor koncepce a rozvoje, kterému tato kauza kompetentně 
patří bude v nelehké situaci. 
 
4/ Různé:   KMČ č.11 projednal současnou situaci v údržbě chodníků a vozovek 
v našem obvodě, znovu projednala situaci kolem kamionů na Okružní a 
kvitovala s povděkem realizaci přechodového místa u FN Olomouc.Schůze 
skončila ve 20.00 hodin Další zasedání se bude konat 16. prosince 2010.  
 
Zapsal: JUDr. P. Titz 
 
Olomouc 30.11.2010 
 


