Zápis č. 10/13 ze dne 22. 11. 2013
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), Filip Vočka (tajemník), Stanislav Juřica, Jiří Hudeček, Jaroslav
Mihal, Jana Třísková, Jaroslav Pour, Otakar Svitavský, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Petr Ilgner,
Jiří Stranyánek
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, Filip Žáček (zastupitel)
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:
- Požadovaný ořez stromů proběhl prozatím v ulici Růžová, Jílová či u mateřských školek. Zbylé
budou následovat v měsících leden a únor roku 2014. U Stromů na ulici Kmochova se čeká na
zamrznutí půdy a nebude hrozit riziko poškození travnatých ploch.
Ze strany členů KMČ však bylo upozorněno, že na ulici Růžová však suchý strom i nadále zůstal.
- Ve věci umístění kondičních přístrojů pro seniory nám bylo vyhověno a finanční prostředky pro
jejich nákup budou postupně uvolňovány, KMČ byla požádána o doporučení několika lokalit, kde by
mohly být stroje umístěny.
- V proluce mezi Einsteinovou a tenisovými kurty. Nedokáží se dohodnout vlastníci pozemků. KMČ
pověřuje J. Poura a J. Kaštila jednáním s MMOl za účelem zjištění vlastnických práv v proluce mezi
Einsteinovou ulicí a tenisovými kurty a záměru, co se s touto lokalitou plánuje v dalším období.
- Parkoviště u Teoretických ústavů. Parkoviště nebylo hrazeno z evropských dotací, ale výhradně
z prostředků Lékařské fakulty. Parkoviště se postupně začíná obsazovat zaměstnanci nemocnice a tím
dochází k uvolňování parkovacích míst v prostorách Fakultní nemocnice pro pacienty.
- Člen KMČ, Jaroslav Mihál, zpracoval seznam chodníků, které budou doporučeny k opravám.
2. Rozhodnutí a zábory
KMČ souhlasí s umístěním lavičky u domu Kmochova 30. (č. j. SMOl/189706/2013/OZP/PZ/Sta)
( 11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
3. Různé
KMČ žádá o:
- Zařazení dětského hřiště v lokalitě mezi parkovištěm u domu Kmochova 1 a zahradou hudební školy
Iši Krejčího do programu obnovy dětských hřišť v nejbližším možném termínu,
- umístění košů na psí exkrementy do lokality ulice Einsteinova (zejména roh konce ulice Einsteinovy
a Jílové),
- úklid listí ve vnitrobloku mezi Stiborovou a Zelenou,
- opravu výtluků v ulici Růžová.
( 11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )

Další jednání KMČ se uskuteční dne 12. prosince 2013 od 18 hod. na ulici Karafiátová

V Olomouci dne 22. 11. 2013

Josef Kaštil,
předseda KMČ 11

