Zápis č. 3/13 ze dne 28. 3. 2013
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), Filip Vočka (tajemník), Petr Domácí, Pavel Michalík, Stanislav
Juřica, Zdeňka Plachá, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský
Omluveni: P. Ilgner, J. Marková, J. Mihal, J. Pour, I. Šnajdrová, J. Třísková
Hosté: 2 zástupci MPO, ing. arch. Jiří Šobr (odbor KaR MMOl), Miroslava Coufalová, Ozena Tsybyk
Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5 jednacího řádu je komise v počtu 7
přítomných členů usnášeníschopná.
Schválení programu
KMČ souhlasí s programem jednání.
( 7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
1. Kontrola plnění usnesení z předchozích schůzí:
Navýšení počtu košů na psí exkrementy bylo schváleno a bude provedeno. Komise městské části
zároveň vyzývá občany, aby využívali tyto koše a sáčky k jejich původnímu účelu.
MMOl je srozuměn s opravou teplovodního kanálu u bloku domu Kmochova 34-46 a oprava bude
provedena, stejně tak je magistrát srozuměn s poškozenými obrubníky a jejich oprava bude posouzena.
2. Rozhodnutí a zábory:
KMČ obdržela následující materiály k projednání: Prodloužení pronájmu 7 plakátovacích ploch.
KMČ souhlasí s navrženým (MAJ-EM-40/2004/Sk) prodloužením pronájmu.
( 6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
3. Různé:
Možnost přihlášení se na proškolení starších občanů Městskou policií, na kterých lze získat
bezpečnostní osobní alarmy. Termíny jsou následující: 15. 4., 16. 4. a 17. 4. 2013 vždy od 8:00 a
10:00 v Zasedací místnosti Městské policie Olomouc na ulici Kateřinská 23.
Ing. arch. Jiří Šobr z odboru koncepce a rozvoje seznámil členy komise i přítomné hosty s
výsledky územního plánování, především s těmito údaji:

Vytipování lokalit vhodných k parkování. Pro případ stavebních záměrů bude nutné provést
územní studii za účelem zjištění, zda je výhodnější a potřebnější zřízení stavby či parkovací místa.

Územní plán počítá s tramvajovou tratí na Hněvotínské ulici.

Zasídlení Úřadu práce není doposud definitivně vyřešeno. Ministerstvo práce a sociálních
věcí v současné době prověřuje také další možné lokality.
Členové KMČ byli seznámeni o probíhajícím řízení se Stavebním úřadem týkající se
nemovitého majetku paní Tsybyk na ulici Járy da Cimrmana.
KMČ žádá o prořezání křovin za budovou ulice Karafiátova 14-20 (u dětského hřiště) a v areálu ulic
Jílová/Zelená/Stiborova a také o pročistění křovin v těchto lokalitách.
( 7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
KMČ žádá o prořezání vzrostlých stromů (para ořechy) za budovou Jílová 12.
Odůvodnění: Obyvatelé si stěžují na zastínění oken.
( 7 pro / 0 proti / o se zdrželo )
Další jednání KMČ se uskuteční dne 25. dubna 2013 od 18 hod. na ulici Karafiátová

V Olomouci dne 28. 3. 2013

Josef Kaštil,
předseda KMČ 11

