Zápis č. 9/2014 ze dne 30.10.2014
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 a Jarmila Marková
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc
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
Předseda uvedl k žádosti týkající se umístění dopravního značení, že se čeká na vyjádření
dopravní komise, nicméně je možné v lednu případné finanční prostředky z prostředků KMČ
uvolnit. K otázce rybníčku na Stupkové ulici byla odpověď magistrátu taková, že nedochází
k napuštění vodou kvůli poškození, které způsobuje odtok vody. Nicméně je podaná žádost na
její rekonstrukci.
2. Různé a podněty občanů
Občané žádají o častější odvážení bioodpadů a to primárně v lokalitě ulice Einsteinovy ulice.
Dále občané žádají ořez olámaných větví borovic za domem Stupkova 1-3.
KMČ žádá odbor životního prostředí o posouzení daného stavu a o případný ořez těchto větví
a pokácení dvou uschlých modřínů v témže místě.
( 11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
Policie prošetřila stání nákladních vozů na ulici Jílová a nebyly zjištěny žádné nákladní vozy.
Dále upozornila KMČ na kanál nebezpečný pro dopravu (zejména pro cyklisty) vedle domu
Karafiátova 21.
KMČ opakovaně žádá o informace (viz zápis …), zda je v plánu magistrátu vypořádat se
s nebezpečnými bývalými protipožárními nádržemi a pokud se nechystá jejich brzká
demolice, KMČ žádá o jejich vyčištění.
( 11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo )
KMČ registruje množící se stížnosti občanů na hrubou nekázeň pravděpodobně amatérských
pilostů přelétajících nad obytnou zónou Tabulového Vrchu v rámci větších leteckých akcí.
( 9 pro / 1 proti / 1 se zdrželo )

Další jednání KMČ se uskuteční dne 4. prosince 2014 od 18 hod. na ulici Karafiátová.

V Olomouci dne 30.10. 2014

Josef Kaštil,
předseda KMČ 11

