Zápis č. 4/13 ze dne 25. 4. 2013
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: J. Kaštil (předseda), F. Vočka (tajemník), P. Domácí, S. Juřica, J. Stranyánek, J. Pour, J.
Mihal, J. Třísková, P. Ilgner, Z. Plachá, P. Michalík, O. Svitavský
Omluveni: J. Marková, I. Šnajdrová
Hosté: 2 zástupci Městské policie Olomouc, ing. Tomáš Tužín (odbor dopravy) a
Roman Pecháček, Zdeněk Rumler, p. Jelínek a Jiří Lindner (zástupci SVJ z domů ulice Jílová)
Jednání:
Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5 jednacího řádu je komise v počtu 11
přítomných členů usnášeníschopná.
KMČ souhlasí s programem jednání. ( 11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
1. Kontrola plnění usnesení z předchozích schůzí
Přichází vegetační období, a proto proklestění zbylých křovin bude provedeno až v dalším roce.
2. Rozhodnutí a zábory
Nebyly doručeny žádné materiály k vyjádření. Zbylá rozhodnutí vzala KMČ na vědomí.
3. Rekonstrukce komunikace na ulici Jílová (směr k mateřským školkám)
Ing. Tužín představil návrh opravy. Následně se vedla diskuze se zástupci jednotlivých SVJ, zda
provádět opravu či projekt přepracovat coby investici, který by v důsledku mohl přinést více
parkovacích míst oproti stávajícímu návrhu. Byla upřednostněna naplánovaná oprava v odhadované
výši cca 2 milionů Kč. Snaha o zařazení do plánu investic by neměla jistý výsledek. Ing. Tužín byl
požádán, aby upravil problematiku kontejnerů ku spokojenosti tamních obyvatel.
KMČ souhlasí s návrhem projektu opravy komunikace na ul. Jílová. ( 11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
4. Návrhy KMČ na opravy chodníků
A. Foerstrova 15 (před domem), B. Karafiátova 6 (vstup do knihovny a senior klubu), C. oblouk
Na Vozovce/Kmochova, D. od autobusové zastávky Kmochova směr křižovatka Foerstrova, E. od
ulice Stupkova směr mateřské školky, F. Růžová směr Karafiátová.
KMČ souhlasí s uvedenými návrhy na opravu chodníků. ( 11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
5. Různé
KMČ žádá správce parku o zvýšený dohled nad pořádkem v Parku Malého prince v jarních a letních
měsících. ( 11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
KMČ nesouhlasí s návrhem občanů zasáhnout do zeleně (sráz mezi obchodním domem Billa a ulicí
Dobnerova) vytvořením schodů ve vyšlapaném úseku. ( 10 pro / 0 proti / 1 se zdržel )
Důvodem je stávající parkoviště hned před Billou a fakt, že z obou stran supermarketu je
vytvořena přístupová cesta na spodní parkoviště.
Úkoly: Předseda zjistí aktuální situaci ohledně dopravního značení na ulicích Jílová/Okružní.
Další jednání KMČ se uskuteční dne 30. května 2013 od 18 hod. v zasedací místnosti na
Karafiátové 6.

V Olomouci dne 25. 4. 2013

Josef Kaštil,
předseda KMČ 11

