Zápis č. 8/11 ze dne 29.9.2011
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), David Čapek (tajemník), Petr Domácí, Petr Ilgner,
Stanislav Juřica, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský, Jaroslav
Pour
Omluveni: Petr Pachta
Hosté: zástupce MPO
Jednání:
1. Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5. jednacího řádu KMČ je komise
v počtu 8 přítomných členů usnášeníschopná.
2. Schválení programu – program byl bez připomínek přijat. (8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
3. Kontrola plnění usnesení z minula proběhla bez připomínek.
4. KMČ řešila podnět obyvatel o umístění retardéru v ulici Járy da Cimrmana z důvodu
vysoké rychlosti projíždějících vozidel v úzké ulici. Ulice však byla shledána jako málo
frekventovaná a výstavba prvku zpomalujícího dopravu ne nezbytná. O umístění retardéru
bylo diskutováno.
KMČ nedoporučuje umístění retardéru (7 pro / 1 proti / 0 se zdrželo).
5. Rozhodnutí a zábory
KMČ bere na vědomí následující rozhodnutí stavebního odboru a odboru životního prostředí
Magistrátu města Olomouce:
SMOl/OPK/79/3130/2011/Urb, SMOl/ŽP/55/5960/2011/Jar,
SMOl/ŽP/55/7229/2011/Jar,
SMOl/OPK/79/3407/2011/Št,

SMOl/ŽP/55/6307/2011/Jar,
SMOl/ŽP/55/7434/2011/Jar.

6. Žádost č.j. SMOl/ŽP/55/7063/2011/Ste o umístění lavičky na Hněvotínské 48. Členové
komise se jednomyslně shodli na tom, že by lavička měla typologicky odpovídat
schválenému lokálnímu mobiliáři městské části Tabulový Vrch.
KMČ souhlasí s žádostí o umístění lavičky (8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo).
7. Žádost č.j. SMOl/Maj/22/4613/2011/Čí o směně majetku v ulici Einsteinově a Okružní.
Výsledek jednání o pozemcích a parcelách je kompromisním řešením dlouholetého sporu
mezi vlastníky pozemků a městem. Řešením je větší část určená k zastavění rodinnými
domy a vytvoření průchodu jak mezi ulicemi Einsteinova a Okružní, ale i směrem k ulici
Járy da Cimrmana.
KMČ žádá, aby byla informována o dalších krocích týkajících se těchto pozemků a
oblasti. KMČ souhlasí s žádosti č.j. SMOl/Maj/22/4613/2011/Čí o směně majetku. (8 pro
/ 0 proti / 0 se zdrželo).

8. Vedla se diskuze o potřebnosti vytvořit více parkovacích míst v dané lokalitě. Příslušník
městské policie upozornil na možnost využití stávajících podzemních garáží na ulici
Jílová s tím, že by se mohla vést diskuze nad možností vybudování dalších parkovacích
míst na střešním prostoru těchto garáží. Bylo podotknuto, že garáže patří družstvu.
KMČ na návrh zástupců MPO žádá Magistrát, aby vstoupil do jednání s vlastníky
podzemních garáží na ulici Jílová za účelem dosažení většího počtu parkovacích míst.
(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) (na mysli je střešní prostor podzemních garáží)
9. Pouliční osvětlení v ulici Kmochova mezi jednotlivými domy (zejména u domu
Kmochova 32) svítí velmi silně do oken a místní obyvatelé si stěžují na neúnosnost
situace. Žádají, aby byla světla pootočena, nebo přidána stínítka.
KMČ žádá technické služby o úpravu nového veřejného osvětlení, tak aby příliš nesvítila
do oken okolních domů (Kmochova 32 a okolní budovy). (8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
10. KMČ byla upozorněna, že na ulici Einsteinova vzniká vedle přistavěných kontejnerů
černá skládka (modré pytle).
11. Podnět občanů k světelným a zvukovým emisím v okolí pivnice v ulici Okružní (G1).
KMČ doporučuje, aby provoz pivničního a herního zařízení v garážích na Okružní ulici
v části G1 a nadstropní části, kde je část pivnice a herny, které jsou ve vlastnictví
Stavebního bytového družstva Olomouc U Kovárny 44 a jsou pronajímány, byl povolen
pouze do 22:00 denně včetně sobot a nedělí. Po této hodině, aby byla provozovna
uzavřena a vypnuty veškeré světelné zdroje, které budou umístěny na budově G1 ze
přední i zadní strany. Provoz nad 22:00 aby nebyl povolen v zájmu nočního klidu. (6 pro /
0 proti / 2 se zdrželo)
12. Předseda poděkoval všem přítomným za účast a připomněl, že další jednání KMČ 11
Olomouc – Tabulový Vrch se uskuteční dne 27. října 2011 od 18hod. v zasedací
místnosti na ulici Karafiátová 6 s tím, že jednání je dle statutu KMČ veřejné.

V Olomouci dne 29.9.2011

Josef Kaštil,
předseda KMČ 11

