Zápis č. 3/12 ze dne 29.3.2012
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), David Čapek (tajemník), Stanislav Juřica, Jiří Stranyánek, Petr
Domácí, Jaroslav Mihal, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Jarmila Marková, Jaroslav Pour, Otakar
Svitavský, Petr Ilgner
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc
Jednání:
1. Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5. jednacího řádu je komise v počtu 8
přítomných členů usnášeníschopná.
2. Schválení programu – program byl bez připomínek přijat. (8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
3. Proběhla kontrola plnění předchozích usnesení a bylo shledáno, že dochází postupně k plnění
žádostí, především jde o řešení situace okolo stříšky prolízaček na ulici V Hlinkách, uschlého
smrku na Karafiátové ulici a situace ohledně psích exkrementů v oblasti parku Malého prince.
4. Rozhodnutí a zábory:
KMČ bere na vědomí následující rozhodnutí stavebního odboru a odboru životního prostředí
Magistrátu
města
Olomouce:
SMOl/OPK/79/892/2012/Št,
SMOl/OPK/79/1053/2012/Št,
SMOl/ŽP/55/1290/2012/Jar.
5. Členové KMČ do příště vytipují nejlepší oblasti pro umístění kontejnerů na bioodpad. Zejména se
probírala možnost umístění podzemních kontejnerů. Na aktuální možnosti budou dotazovány
Technické služby města Olomouce (dále jen TSMO).
6. Probírala se situace ohledně ulic Junácká a Hněvotínská, kde je problematická dopravní situace,
zejména při parkování kamionů a znovu se zmínilo, že by bylo vhodné umístit na
nejexponovanější místa žluté čáry zakazující parkování.
7. KMČ děkuje TSMO za dobře odvedenou práci ohledně úpravy dřevin.
8. KMČ žádá odbor životního prostředí o prošetření vzniku černé skládky v místě valu na pozemku
mezi benzinkou na Hněvotínské a Ročického. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
9. KMČ žádá o opravu následujících chodníků:
Foerstrova 13 a 15 – předvstupy
ZŠ Stupkova – V Hlinkách – před vstupem do pavilonu ZŠ Stupkova
Hněvotínská, Junácká až křižovatka na Kmochově protnutá ulicí Na Vozovce
Chodník podél budovy Růžová 70
Chodník u zastávky Kmochova – kanál
Jílová 21-29 – směr parkoviště před školkou
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
10. KMČ žádá o opravu betonové lampy veřejného osvětlení z důvodu nebezpečí hrozícího pádu
(Karafiátova a Frágnerova). (11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
11. KMČ informuje, že dne 23. dubna 2012 proběhne slavnostní setkání pro jubilanty.
12. Další jednání KMČ se uskuteční dne 26. dubna 2012 od 18hod. na Karafiátová 6.

V Olomouci dne 29.3.2012

Josef Kaštil,
předseda KMČ 11

