
Zápis č. 10/2014 ze dne 4.12.2014 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), Petr Domácí, Jiří Hudeček, Stanislav Juřica, Jarmila 

Marková, Jaroslav Mihál, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský a 

Jana Třísková 

Omluveni: Petr Ilgner   

Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, Ing. Ries a pan Buk   

Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5 jednacího řádu je komise v počtu 

12 přítomných členů usnášeníschopná.  

Schválení programu 

KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.  

( 12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 

 

1. Kontrola usnesení 

Odbor životního prostředí slíbili ořez větví a stromů za domem Stupkova 1-3 v měsíci lednu 

z důvodu vyčerpaných finančních prostředků pro rok 2014. U žádosti na navýšení bionádob 

bylo bohužel sděleno, že na základě dotačních podmínek město nemůže libovolně navyšovat 

kapacity bionádob, ale občané si je mohou za 1080,-Kč zakoupit nebo mohou svážet 

nadbytečný bio odpad do sběrného dvora v Neředíně.  

 

Odbor majetkoprávní k bývalým hasičským nádržím uvedl, že je zpracován projekt na 

odstranění nádrží, jen jej rada města nezařadila do plánu investic pro rok 2015. Nicméně je 

zde šance jej zařadit do plánu na rok 2016. Bylo však slíbeno, že budou nádrže vyčištěny.   

 

2. Různé a podněty občanů 
Občané žádají o součinnost při ochraně Garáží podél ulice okružní. Městská policie přislíbila, 

že zvýší svůj dohled, pokud jim budou navíc předány klíče od dané nemovitosti.  

 

Dále KMČ řešila zvyšující se prašnost ve městě, čemuž by mohla přispět lepší synchronizace 

semaforů, proto žádá, aby lednovému jednání KMČ byl přítomen odborník z magistrátu, který 

by informoval o centrálním řízení dopravy ve městě Olomouci. 

 

KMČ řešila problematiku popelnic na ulici Frágnerova před domem 16-20. Důvodem byly 

množící se stížnosti na to, že obyvatelé okolních vchodů zaplňují zmíněné popelnice, zatímco 

jejich zůstávají poloprázdné.  

 

KMČ z důvodu stížnosti na rušení nočního klidu kolem 5hod ranní apeluje na rozumné 

používání “houkacího zařízení“ u automobilů IZS, na druhé straně prosí o shovívavost zdejší 

obyvatele u nejzávažnějších případů.  

 

KMČ byla informována o blížícím se referendu, které se týká hazardu ve městě Olomouci.   

 

 

Další jednání KMČ se uskuteční dne 11. prosince 2014 od 18 hod. v kavárně Varna 

(Riegrova 6) 

V Olomouci dne 4.12. 2014 Josef Kaštil, 

předseda KMČ 11 


