Zápis č. 4/11 ze dne 28.4.2011
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), David Čapek (tajemník), Petr Domácí, Petr Ilgner, Pavel
Michalík, Petr Pachta, Zdeňka Plachá, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský, Irena Šnajdrová
Omluveni: Jiří Pour, Stanislav Juřica
Hosté: Městská policie Olomouc – p. Benýšek
Policie ČR – Lenka Andoková, Martin Stratil
Vladimír Buk
Jednání:
1. Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, ţe dle bodu 5. jednacího řádu KMČ je
komise v počtu 9 přítomných členů usnášení schopná.
2. Bývalý předseda pan JUDr. Přemysl Titz zkontroloval úkoly zahrnuté do zápisu
z předchozího jednání ze dne 31.3.2011 se zhodnocením, ţe všechny úkoly byly
předány k řešení či vyřešeny.
3. Příslušníci Policie ČR informovali členy komise o vysokém počtu vykrádání sklepů a
nejnověji i s vykrádáním osobních automobilů a to především kvůli vestavěným
navigacím.
4. Předseda seznámil členy komise se změnami statutu KMČ a chystaných změn
jednacího řádu KMČ. Členové komise se shodli, ţe jim stanovené termíny
následujících schůzí vyhovují a ţe není třeba harmonogram měnit. Zůstává domluva
na posledním čtvrtku v měsíci.
5. Diskutovalo se i o způsobu komunikace s jubilanty, kteří bydlí v městské části 11
Olomouc – Tabulový Vrch s tím, ţe finální rozhodnutí padne na příštím jednání.
6. Předseda vyzval členy komise, aby rekognoskovali okolí jejich bydliště a na
následujících jednáních přišli s moţnými návrhy na rekonstrukce komunikací.
7. Čj.:SMOl/Maj/22/924/2011/Sk – Ţádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku
statutárního města Olomouce ohledně části pozemku parc. č. 480/29 ostatní plocha o
výměře 1 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc pro účel umístění informačních
navigačních značení. KMČ nevyjádřila s pronájmem souhlas a to po hlasování (0
pro / 6 proti / 1 se zdržel). Důvodem k tomuto přístupu byl názor jiţ současného
přílišného počtu různorodých cedulí, které při takovém mnoţství stěţují orientaci
v dopravním značení. Dalším argumentem byl názor, ţe značka směřující na aquapark
by neměla vést řidiče skrze jiţ tak dost dopravně vytíţené sídliště či ţe umístění
ukazatele bylo v dané lokalitě shledáno nelogickým. Popřípadě ţe by se spíše mělo jít
cestou koncepčně jednotného značení (více ukazatelů obdobného typu na jednom
označníku, kde by mohly být ukazatele na místní památky, důleţité budovy a instituce
a podobně). Na druhou stranu byl podotknut fakt, ţe je v zájmu občanů města, aby se

více lidí do aquaparku dostalo, protoţe větší návštěvnost zvyšuje i výnosnost
aquaparku. Do příště by měla být téţ v návrhu přesná specifikace ţádosti (např. výška
a vzdálenost od silnice…). V návrhu jsou jen rozměry cedule, ale ne výška atp.
8. Čj.:SMOl/Maj/22/923/2011/Čí – Ţádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku
statutárního města Olomouce ohledně části parcely č. 555/2 ostat.pl. o celkové výměře
2 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc pro účely umístění dvou poštovních schránek
k budově č.p. 1057 (bytový dům) na pozemku parc. č. st. 1058/1 zast. pl. a k budově
č.p. 1058 (bytový dům) na pozemku parc. č. st. 1058/2 zast. pl., vše v k.ú. Nová Ulice,
obec Olomouc. KMČ vyjádřila s pronájmem souhlas a to po hlasování (6 pro / 1
proti / 0 se zdrželo). Navíc komisi bylo sděleno, ţe schránky jsou jiţ vybudovány.
9. Komise žádá o dokončení vyčištění odtokového žlabu vedoucího podél chodníku na
ulici Karafiátová (za bloky budov č.p. 10 -20) na základě hlasování (7 pro / 0 proti / 0
se zdrželo).
10. Členka komise paní Zdeňka Plachá upozornila na špatný stav části chodníku
začínajícího na ulici Jílová (budovy č.p. 6 a 8), který pokračuje na horní části parku
Malého prince a končící na Stiborově ulici (budova č.p. 2) s tím, ţe je propadlý a
vytváří se na něm hluboké kaluţe, které nevysychají.
11. KMČ vzala na vědomí žádost Sdruţení vlastníků jednotek Karafiátová 10 a 12 o
zapůjčení zasedací místnosti na ulici Karafiátová 6 pro den 12.5.2011 od 18hod s tím,
ţe v daný termín je jiţ místnost obsazena, nicméně poskytla zástupci SVJ kontakt na
osobu, která má prostor rezervován, se kterou se můţe případně domluvit. Nedomluvíli se, je KMČ poskytnout místnost v jiný termín.
12. Komise opět žádá o vyčištění parkoviště na ulici Karafiátová (parkovací plocha
naproti mateřské školy) na základě hlasování (7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo). Jiţ dříve
bylo o vyčištění parkoviště zaţádáno.
13. Předseda poděkoval všem přítomným za účast a připomněl, ţe další jednání KMČ 11
Olomouc – Tabulový Vrch se uskuteční dne 26. května 2011 od 18hod. v zasedací
místnosti na ulici Karafiátová 6 s tím, ţe jednání je dle statutu KMČ veřejné.

Za KMČ 11
Olomouc – Tabulový Vrch:
Josef Kaštil
předseda

