Zápis č. 2/2014 ze dne 6. 3. 2014
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), Petr Domácí, Jiří Hudeček, Stanislav Juřica, Jarmila Marková,
Jaroslav Mihal, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek a Otakar Svitavský
Omluveni: Petr Ilgner, a Jana Třísková
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc a Marta Mutňanská
Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5 jednacího řádu je komise v počtu 11
přítomných členů usnášeníschopná.
Schválení programu
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.
( 11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
1.
Kontrola usnesení
- Na dotaz týkající se omezení parkování v hustě zabydlených lokalitách byla dána odpověď, že
v Olomouci je omezeno parkování od 18 do 6 hod vozidlům nad 3,5 tuny. Nicméně další regulace
parkování v Olomouci není v plánu.
- Na podnět pro umístění zrcadla na křižovatku Jílová-Jílová bylo sděleno, že je vypracován projekt
rekonstrukce celé komunikace a včetně zúžení výjezdu, čímž se zlepší přehlednost.
- Na Frágnerové ulici se vyskytuje normované dětské hřiště, uvedl magistrát na dotaz KMČ, dále
KMČ informuje, že pokud kdokoliv kouří na dětském hřišti, dopouští se tím porušování vyhlášky.
2.
Rozhodnutí a zábory
KMČ souhlasí se směnou části pozemků parc. č. 144/1 ostatní plocha o výměře 420m2 v k.ú. Neředín,
obec Olomouc ve vlastnictví paní Fordeyové za část pozemku parc. č. 145/1 ostatní plocha o výměře
420 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce.
( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )

KMČ souhlasí s prodejem nemovitých věcí (trafostanic) ve vlastnictví statutárního města
Olomouce dle Čj.: SMOL/031133/2014/OMAJ/MRPD/Vys.
(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
3.
Různé
KMČ doporučuje realizovat akci “Den Tabulového Vrchu“ včetně vydání almanachu
„Tabulový Vrch v proměnách času“. Náklady z rozpočtu KMČ nepřesáhnou 30 000,-Kč.
( 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )

KMČ diskutovala s příslušníky městské policie následující podněty:
Volně pobíhající psy a psí exkrementy, častější kontrolu u trafostanice na ulici Růžová,
parkování aut v křižovatce Okružní – Jílová, doporučení umístění dopravního značení “Zákaz
zastavení“ hned za křižovatkou na Hněvotínské (podnět z DPMO).
Další jednání KMČ se uskuteční dne 27. března 2014 od 18 hod. na ulici Karafiátová.
V Olomouci dne 6. 3. 2014

Josef Kaštil,
předseda KMČ 11

