Zápis č. 3/2014 ze dne 27. 3. 2014
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), Petr Domácí, Petr Ilgner, Jiří Hudeček, Stanislav Juřica, Jarmila
Marková, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Jaroslav Pour a Jiří Stranyánek
Omluveni: Jaroslav Mihal, Otakar Svitavský a Jana Třísková
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc a pan Sedlák
Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5 jednacího řádu je komise v počtu 10
přítomných členů usnášeníschopná.
Schválení programu
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.
( 10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
1.
Kontrola usnesení
Z minulého zápisu nevyplývaly žádné úkoly.
2.
Rozhodnutí a zábory
KMČ souhlasí s prodejem částí pozemků parc. č. 260/3 ostatní plocha o výměře 80m2 v k.ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, 289/2 ostatní plocha o výměře 93m2 v k.ú.Nová Ulice, obec Olomouc na
základě žádosti čj.:SMOL/045605/2014/OMAJ/MRPD/Vys.
( 4 pro / 6 proti / 0 se zdrželo )

Odůvodnění: KMČ dlouhodobě nedoporučuje prodej a pronájem městských pozemků z
důvodu zachování nezastavěných zelených ploch kolem domů k zástavě.
3.
Různé
KMČ navrhuje realizaci předlažby navrhovaných 3 lokalit: spoj chodník Kmochova od BUS
směr Foerstrova Část II. (92 189,-Kč), chodník Kmochova č.10 od NA ch. Vozovce po hranu
domu č.8 (117 025,15,-Kč) a chodník spoj. Růžová 70, Jílová (88 444,95,-Kč).
( 10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
Připomínka: KMČ doporučuje vysoutěžit výhodnější cenu za navrhovanou předlažbu.
KMČ předběžně souhlasí s vybudováním dalších parkovacích stání v lokalitě zelené plochy
před domem Foerstrova 1 dle předloženého návrhu (viz příloha).
( 10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
Občané žádají zřízení místního tržiště v místě u Rybníčku s řízeným provozem.
Další jednání KMČ se uskuteční dne 24. dubna 2014 od 18 hod. na ulici Karafiátová.
V Olomouci dne 27. 3. 2014

Josef Kaštil,
předseda KMČ 11

