Zápis č. 9/12 ze dne 25.10.2012
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), David Čapek (odstupující tajemník), Filip Vočka (tajemník), Petr
Domácí, Petr Ilgner, Stanislav Juřica, Zdeňka Plachá, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský
Omluveni: Jarmila Marková, Jaroslav Mihal, Pavel Michalík, Jaroslav Pour, Jana Třísková
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, zastupitel Filip Žáček, zastupitel Pavel Jelínek, Jakub
Hájek a dále Helena Přibylová (odboru koncepce a rozvoje) a Lubomír Čech (projektant)
Jednání:
1. Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5. jednacího řádu je komise v počtu 7
přítomných členů usnášeníschopná.
2. Schválení programu s doplněním bodu Návrh investic za KMČ pro rok 2013.
Pan Domácí navrhl zařazení bodu “Návrh investic za KMČ pro rok 2013“.
KMČ souhlasí s doplněným programem jednání. (7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
3. Kontrola plnění usnesení z předchozích schůzí. Požadavek na odstranění suchých stromů na ulici
Stiborová byl předán technickým službám a bude vyřešen. Lavičky na ulici Jílová jsou
zapracovány do projektu regenerace zeleně a bylo přislíbeno přednostní řešení této problematiky.
Předseda seznámil přítomné s odpověďmi paní radní Marcely Hanákové na dotazy vznesené na
minulém jednání KMČ.
4. Rozhodnutí a zábory:
KMČ bere na vědomí následující rozhodnutí stavebního odboru a odboru životního prostředí
Magistrátu města Olomouce: OPK-DOK-3385-2012-Št, OPK-DOK-3497-2012-Št, SMOl-ŽP-55-37172012-Jar, SMOl-ŽP-55-3701-2012-Jar, SMOl-ŽP-55-2653-2012-Jar.
5. KMČ žádá o prořezání křovin v prostoru mezi Foerstrovou 13 a Na Chmelnici 1 (Skřivánčí). (7
pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
6. KMČ žádá o úpravu a vyčištění chodníku a odvodného kanálu u chodníku za ulicí Karafiátova a
Jílová.
7. Paní Přibylová a pan Čech představili komisi studii obnovy zeleně rekreačně klidového zázemí ve
vnitrobloku mezi ulicemi Stiborova a Zelená v Neředíně.
KMČ souhlasí s předloženou studií (7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo).
8. Projednával se Návrh investic za KMČ 11 pro rok 2013. Hovořilo se o silnici a parkovišti u
mateřských školek na Jílové. Navrhované zatravňovací dlaždice se z ekologického hlediska nedají
použít. Zazněl návrh na zprůjezdnění (propojení) ulic Zelená a Jílová.
KMČ žádá o vypracování studie OKR na vybudování nových parkovacích míst v místě u mateřských
školek až po lidovou školu umění a vypracování projektu rekonstrukce odbočky z Jílové směrem k MŠ.
(6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
9. KMČ žádá o zařazení do plánu investic pro rok 2013 rekonstrukci chodníku na ulici Hněvotínská.
(6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
10. KMČ žádá o zpracování studie statické dopravy z ulice Svornosti se zaústěním do ulice Stiborové
a Zelené. (6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
11. Další jednání KMČ se uskuteční dne 29. listopadu 2012 od 18hod na ulici Karafiátová 6.

V Olomouci dne 25. 10. 2012

Josef Kaštil,
předseda KMČ 11

