Zápis č. 8/2014 ze dne 25.9.2014
z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), Petr Domácí, Jiří Hudeček, Stanislav Juřica, Jaroslav
Mihál, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský a Jana Třísková
Omluveni: Petr Ilgner, Jarmila Marková, Jaroslav Pour
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc,
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
Předseda uvedl k žádosti týkající se opravy komunikace Dobnerova, že odbor dopravy po
rekognoskaci terénu během nejbližších dní opraví viditelné výtluky. Na dotaz ohledně
rozhodování o umísťování dopravního značení V13A a podobných jsou rozhodné vyjádření
policie o nebezpečnosti daného místa. Do příště členové KMČ dodají fotografie uschlých
stromů a keřů.
2. Různé a podněty občanů
KMČ žádá o umístění dopravního značení V12C v křižovatkách Jílová – Kmochova, Jílová Okružní, Hněvotínská – Junácká a to i s případným přispěním z prostředků KMČ.
( 10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
KMČ žádá v rámci koncepce zeleně o nesázení ovocných stromů na veřejných prostranstvích
a případné postupné nahrazení již vysazených stromů stromy neovocnými.
( 10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
Odůvodnění: Plody znečišťují chodníky a zvyšují množství vos.
KMČ žádá, aby při případné opravě chodníku na rohu ulic Kmochova a Na vozovce byl
realizován bezbariérový vstup na přechod přímo a ne 2 metry od přechodu.
( 10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
KMČ vznáší dotaz, proč nedochází k úplnému naplnění rybníčku na ulici Stupkova?
KMČ souhlasí a doporučuje opravit přístupové chodníky k domům Jílová 1-19, nejlépe v
rámci plánované revitalizaci ulice Jílová.
( 10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
Další jednání KMČ se uskuteční dne 30. října 2014 od 18 hod. na ulici Karafiátová.

V Olomouci dne 25.9.2014

Josef Kaštil,
předseda KMČ 11

