Zápis č. 7/13 ze dne 29. 8. 2013
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), Filip Vočka (tajemník), Ing. Stanislav Juřica, Mgr. Jiří Hudeček,
Ing. Jaroslav Mihal, RNDr. Jana Třísková, Ing. Petr Domácí, Ing. Jaroslav Pour, RNDr. Jiří
Stranyánek, MUDr. Otakar Svitavský, Mgr. Pavel Michalík, RNDr. Zdeňka Plachá
Omluveni: Petr Ilgner, Ing. Jarmila Marková,
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, pí Šliksbírová, pí Hanáková, p.Maryška, p. Šliksbír, p.
Golomann, p. Buk,
Jednání:
Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5 jednacího řádu je komise v počtu 11
přítomných členů usnášeníschopná.
1. Schválení programu.
KMČ souhlasí s programem jednání.
( 11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
Kontrola plnění usnesení z předchozích schůzí:
Nejpozději do května 2014 proběhne rekonstrukce havarijního stavu na ulici Jílová – odbočka
k mateřským školám. Nicméně Technické služby v měsíci září učiní nejnutnější vysprávky.
Situace ohledně Pivničního a herního zařízení v garážích G1 na ulici Okružní se řeší na stavebním
odboru (měření světelnosti) a také s živnostenským úřadem (omezení provozní doby).
Na Odboru dopravy se bude řešit projekt rekonstrukce parkoviště. Předseda KMČ tuto záležitost bude
řešit v příštím týdnu.
Rozhodnutí a zábory:
KMČ souhlasí s pronájmem majetku města Olomouce SMOl/Maj/22/3139/2013/Bra.
KMČ nesouhlasí s pronájmem majetku města Olomouce SMOl/Maj/22/1955/2013/Sk.
( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
KMČ doporučuje problematiku v této lokalitě řešit bezúplatným převodem majetku města Olomouce
z titulu vydržení, neboť faktický stav zde trvá již více než 20 let a uživatelé jej užívají v dobré víře.
KMČ souhlasí s prodejem či pronájmem majetku města Olomouce SMOl/Maj/22/1957/2013/Bra,
pokud nedojde k bezúplatnému převodu dle stanoviska výše uvedeného.
( 7 pro / 1 proti / 0 se zdrželo)
Různé:

Na parkovišti Karafiátova 2 a parkoviště vedle čerpací stanice u Okružní ulice se scházejí
mladí lidé, kteří dělají nepořádek, užívají a prodávají drogy čímž také porušují noční klid.
KMČ doporučuje obyvatelům okolních domů, aby volali Městskou polici nebo Policii ČR
v okamžiku, kdy budou výtržníci na místě.
KMČ na základě podnětu obyvatel domu Karafiátová 4 žádá o vykácení stromů (smrků)
podél chodníku směřujícího ke vchodu do domu, jejichž kořeny zvedají a ničí dlažbu.
( 11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )

Odůvodnění: Především pro starší a méně mobilní občany hrozí nebezpečí úrazu. Primárním
důvodem je ničení dlažby kořeny stromů, proto je třeba odstranění smrků včetně kořenů.
KMČ žádá TSMO, aby dodaly bližší specifikaci lokalit určených k čištění – především
chodníků a odtokových žlabů v místní části Tabulový vrch.
( 11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
KMČ souhlasí s odstraněním tří laviček v lokalitě za budovou domu Karafiátová 4, které se
nacházejí v dezolátním stavu a ohrožují bezpečnost.
( 11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
KMČ diskutovala problematiku vývěsních skříněk, určené pro politické strany a
společenské organizace, které jsou v současnosti ve velmi špatném stavu. Vyvstala otázka,
kdo je vlastníkem a zda je možno tyto uvést do funkčního stavu.
KMČ bere na vědomí žádost občanů o vyřešení nebezpečné dopravní situace před ZŠ
Stupkova, kde nedávno došlo k dopravní nehodě (sražení dítěte). I přes to, že je v místě
instalována dopravní značka „Pozor, děti“ se občané domnívají, že toto opatření je
nedostačující.
Paní Hanáková navštívila naše jednání a seznámila nás se svou starostlivou péčí o místní
zelené plochy, předala členům své zkušenosti a rady pro budoucí výsadbu zeleně a trav.
Poprosila také o pravidelné prořezávání suchých větví v celé lokalitě.
KMČ upozorňuje, že při pokácení topolu na okraji parkoviště supermarketu Billa (domy
Kmochova 10 a Kmochova 8) nebyl řádně vyfrézován pařez. KMČ žádá o dokončení prací.
KMČ žádá o zjištění vlastníka pozemku 590/3 k. ú. Nová Ulice. Pokud je vlastníkem město
Olomouc, žádá dále o odplevelení komunikace.
( 7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
KMČ byla upozorněna na propadlou zeminu u vchodu Foerstrova 35. Hrozí nebezpečí
zranění.
Komise městské části s potěšením přijala zprávu o rozhodnutí ve věci umístění budovy
Úřadu práce na Tabulovém vrchu, které definitivně zamezuje výstavbě v této lokalitě.
KMČ již dříve vyjádřila obavy a nesouhlas s výstavbou UP v této lokalitě.
Další jednání KMČ se uskuteční dne 26. září 2013 od 18 hod. v zasedací místnosti na ulici
Karafiátová 6.

V Olomouci dne 29. 8. 2013

Josef Kaštil,
předseda KMČ 11

