Zápis č. 11/11 ze dne 15.12.2011
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), David Čapek (tajemník), Stanislav Juřica, Jarmila
Marková, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek, Petr Domácí, Jaroslav Mihal, Otakar Svitavský,
Zdeňka Plachá, (Irena Šnajdrová, Petr Ilgner, Pavel Michalík, Petr Pachta – odešli dříve)
Hosté: zástupce MPO
Jednání:
1. Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5. jednacího řádu je komise
v počtu 9 přítomných členů usnášeníschopná.
2. Schválení programu – program byl bez připomínek přijat. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
3. Kontrola plnění usnesení z minula proběhla bez připomínek. Předseda zhodnotil práci
komise za celý rok 2011 pozitivně, především zmínil největší investici do rekonstrukce
parku Malého prince, která v Olomouci byla uskutečněna. Dále zmínil významné úpravy
chodníků, do kterých bylo v rámci městské části Tabulový Vrch investováno přes několik
miliónů korun. Hodnocení bylo završeno konstatováním, že drtivá většina žádostí byla
realizována. Některé zbylé jsou přislíbeny uskutečnit v průběhu ledna.
4. Rozhodnutí a zábory:
KMČ bere na vědomí následující rozhodnutí stavebního odboru a odboru životního prostředí
Magistrátu města Olomouce: SMOl-ŽP-55-9100-2011-Jar.
5. Žádost o sdělení stanoviska k SMOl-Maj-22-6296-2011-Bra. Jde o prodej dvou pozemků
při Okružní ulici o výměře 12 a 22 m2 za účelem rozšíření soukromé zahrady u rodinného
domu. Komise se vyjádřila, že není vhodné rozšiřovat pozemek o přístupovou část
vedlejšího pozemku z důvodu zamezení přístupu na vlastní pozemek majiteli sousedící
parcely. Komise dále doporučujeme informovat o podobných záměrech prodeje majitele
sousedících pozemků.
KMČ nesouhlasí s prodejem daného pozemku statutárního města. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
6. Bylo upozorněno, že dne 15. 12. 2011 nebyl proveden odvoz bioodpadu v ulicích Růžová,
Einsteinova, Rošického a dalších.
7. KMČ navrhuje pokácení rezavé a uhynulé borovice v oblasti u rybníčku na protějším rohu
Repas Sport. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
8. KMČ upozorňuje na vandaly ulámané větve stromů na Hněvotínské od křížení s Okružní
shora po levé straně a současně na neodborně uřezané stromy v oblasti ulic Zelená 17 a 19.
9. Předseda poděkoval všem přítomným za účast a popřál krásné Vánoce, šťastný Nový rok
a příjemné prožití těchto svátků v kruhu těch nejbližších.
V Olomouci dne 15.12.2011

Josef Kaštil,
předseda KMČ 11

