Zápis č. 7/12 ze dne 6.9.2012
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), David Čapek (tajemník), Stanislav Juřica, Pavel Michalík, Otakar
Svitavský, Jaroslav Mihal, Jana Třísková, Jiří Stranyánek, Zdeňka Plachá, Petr Domácí, Jarmila
Marková
Omluveni: Jaroslav Pour, 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 9
přítomných členů usnášeníschopná.
2. Schválení programu – program byl bez připomínek přijat. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
3. Proběhla kontrola plnění usnesení z předchozích schůzí. Požadované dopravní zrcadlo
v křižovatce ulice Jílové nebylo dopravním inspektorátem ani dopravní komisí doporučeno.
Nicméně by mělo být realizováno vodorovné dopravní značení v obloucích křižovatky. Dále byly
dokončeny opravy dalších požadovaných chodníků. Stánek před Stupkovou 10 byl odborem
koncepce a rozvoje doporučen k odstranění, smlouva je však uzavřena na dobu neurčitou.
4. Rozhodnutí a zábory:
KMČ bere na vědomí následující rozhodnutí stavebního odboru a odboru životního prostředí
Magistrátu
města
Olomouce:
SMOl/OPK/79/2545/2012/Št,
SMOl/OPK/79/2724/2012/Št,
SMOl/OPK/79/3201/2012/Št,
SMOl/ŽP/55/3050/2012/Jar,
SMOl/ŽP/55/3257/2012/Jar,
SMOl/OPK/79/3462/2012/Št,
SMOl/ŽP/55/3477/2012/Jar,
SMOl/ŽP/55/3546/2012/Jar,
SMOl/ŽP/55/3548/2012/Jar.
5. Projednávala se žádost o sdělení stanoviska k SMOl-Maj-22-3204-2012-Bra. Jde o prodeji
pozemku při ulici Okružní o výměře 1m2 a 2m2.
KMČ souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 158/17 a č. 158/18 v k. ú. Neředín manželům Kudelovým
dle žádosti vedené pod č. j. SMOl-Maj-22-3204-2012-Bra. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
6. Žádost o sdělení stanoviska k SMOl-Maj-22-6275-2012-Ha (prodej nebo pronájem pozemku při
ulici Okružní o výměře 35m2).
KMČ nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 136/1 v k. ú. Neředín manželům Slaninovým dle žádosti
vedené pod č. j. SMOl-Maj-22-6275-2012-Ha. (0 pro / 9 proti / 0 se zdrželo)
Komise navrhuje žádat o pozemky jednotlivě. Důvodem zamítavého stanoviska je, že odprodejem by se
omezila dopravní obslužnost přilehlých pozemků.
7. Vlastník pozemku 590/3 k.ú. Olomouc Nová Ulice žádá o úklid a odplevelení. Jedná se o
pozemek sousedící se zdravotním střediskem.
KMČ žádá o uklizení a odplevelení pozemku č. 590/3. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
8. KMČ žádá DPMO o vyjádření ke stížnostem občanů ohledně problematiky najíždění autobusů
k zastávkám. (7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
9. KMČ žádá o průřez a úpravu křovin okolo OD Timpo parcela č. 559/4.
10. Další jednání KMČ se uskuteční dne 27. září 2012 od 18hod na ulici Karafiátová 6.

V Olomouci dne 6. 9. 2012

Josef Kaštil,
předseda KMČ 11

