
Zápis č. 8/13 ze dne 26. 9. 2013 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 

 

Přítomni: Josef Kaštil (předseda), Filip Vočka (tajemník), Jiří Hudeček, Petr Domácí, Jana Třísková, 

Jiří Stranyánek, Zdeňka Plachá, Pavel Michalík 
Omluveni: Otakar Svitavský, Jaroslav Pour, Petr Ilgner, Stanislav Juřica, Jarmila Marková, Jaroslav 

Mihál 

Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, Ing. Tomáš Tužín (projektant DS), pí Maixnerová  

 

Jednání: 

Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5 jednacího řádu je komise v počtu 7 

přítomných členů usnášeníschopná.  

1. Schválení programu 

KMČ souhlasí s navrženým programem jednání. 

( 7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 

2. Kontrola plnění usnesení z předchozích schůzí  

* Parkoviště za obchodním domem Ahold dozná v následujícím měsíci oprav. Požadované 

nalajnování parkovacích míst MmOl odmítl s tím, že nedělené parkoviště poskytne více parkovacích 

míst pro auta. Co se týče záboru zeleně kvůli zřízení nového parkoviště – MmOl je připraven na místní 

šetření společně se zástupci sdružení bytových jednotek. 

* MPO pravidelně kontroluje stav okolo herního zařízení G1 – v současné době je tam relativní klid. 

Kvůli nadměrné světelnosti doporučuje MmOl, aby si obyvatelé okolních domů objednali posouzení 

odborné firmy, na jejímž základě by bylo možné ve věci dále jednat.  

* Na požadavek vykácení stromů (smrků) u domu Karafiátová 4 se oddělení péče o zeleň vyjádřila 

souhlasně pouze za předpokladu, že by odbor dopravy provedl rekonstrukci přiléhajícího chodníku. 

Odbor dopravy na to sdělil, že oprava chodníku není v plánu pro rok 2013. 

* K dotazu na vlastníka prostoru v areálu mezi Aholdem a zdravotním střediskem doposud nebylo 

podáno vyjádření, přesto však byl podán požadavek k vyčištění prostoru. 

 

3. Rozhodnutí a zábory 

KMČ neobdržela žádné materiály k projednání. Zbylé materiály vzala na vědomí. 

 

4. Různé 
Ing. Tomáš Tužín, informoval o stavu projektu rekonstrukce slepé komunikace Jílová.  

KMČ bere na vědomí informace o aktuálním stavu projektové dokumentace k plánované 

opravě slepé komunikace – ulice Jílová. 

 ( pro 7 / 0 proti / 0 se zdrželo ) 

 

KMČ řešila podnět na rozšíření parkovacích míst na ulici Stiborova, což je dlouhodobým 

cílem komise na celém jejím území či zavedení autobusové linky v lokalitě Okružní. 

 

Další jednání KMČ se uskuteční dne 31. října 2013 od 18 hod. na ulici Karafiátová  
 

 

V Olomouci dne 26. 9. 2013 Josef Kaštil, 

předseda KMČ 11 


