Zápis č. 1/13 ze dne 31. 1. 2013
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), Filip Vočka (tajemník), Petr Domácí, Jiří Stranyánek, Jaroslav
Pour, Otakar Svitavský, Petr Ilgner, Jana Třísková, Zdeňka Plachá, Jaroslav Mihal
Omluveni: Stanislav Juřica
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, Radoslav Havlík, Roman Pecháček
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
KMČ souhlasí s programem jednání. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
3. Kontrola plnění usnesení z předchozích schůzí:
Předseda KMČ informoval o jednáních probíhajících v souvislosti s pobočkou Knihovny města
Olomouce na Karafiátové ulici. Zvažují se tři varianty: zrušení bez náhrady; zrušení a jednou
měsíčně dovést některé knihy pro seniory nebo omezení provozní doby knihovny (například na
každé pondělí v týdnu).
KMČ doporučuje třetí variantu (omezení provozní doby).
4. Rozhodnutí a zábory
KMČ neobdržela žádné materiály k vyjádření.
KMČ bere na vědomí rozhodnutí SMOl/OPK/79/31/2013/Št

5.

Různé
Na webových stránkách Městské policie Olomouc nebo v lednových Radničních listech
lze najít termíny školení, při kterých občané mohou obdržet osobní alarmy.

KMČ souhlasí s umístěním venkovní zahrádky pivnice Mototechna - Karafiátova 9.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Zástupce obyvatel ulice Jílová informoval MKČ o následujících podnětech:
•
•

•
•

Vhodnost umístění přechodu mezi dvěma chodníky na ulici Jílová,
nerespektování rychlosti a pravidel silničního provozu na ulici Jílová směřující k mateřským
školkám. Z tohoto důvodu navrhují umístit i zpomalující retardéry,
stání aut na vyústěních chodníků u křižovatky Jílová – Jílová,
nedostatek parkovacích míst v lokalitě budovy Jílová 33 s tím, že by se mohly vykácet tamní
břízy a vybudovat nová parkovací místa. KMČ informovala, že již existuje projekt na
revitalizaci zeleně na ulicích Kmochova a Jílová.

KMČ žádá o umístění přechodu s retardéry na křižovatce Jílová/Jílová z důvodu nepřehlednosti dopravní
situace a kontinuální trasy pro chodce na ulici Jílová.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

6.

Další jednání KMČ se uskuteční dne 28. února 2013 od 18hod na ulici Karafiátová

V Olomouci dne 31. 1. 2013

Josef Kaštil,
předseda KMČ 11

