
 Z Á P IS 
 
ze schůze Komise městské části č. 11 – Tabulový  vrch, Olomouc, konané dne 
26.3.2009 v zasedací místnosti komise Karafiátova 6, Olomouc. 
Přítomni:  JUDr. P. Titz, Jiří Hanák,  Bc. Petr Pachta, RNDr. Jiří Stranyánek, 
Ing. Petr Domácí, RNDr. Zdeňka Plachá, Ing. Vladimír Buk. 
Za Městskou  policii Olomouc byl přítomen jeden příslušník. Z řad občanů byl 
přítomen pan Ing. Pecháček. 
 
Zahájení:  Předseda KMČ přivítal přítomné členy komise, zástupce Městské 
policie a pana Ing. Pecháčka. Konstatoval, že schůze je schopna usnášení. 
 
 
Program jednání: 
 1/ Kontrola úkolů zahrnutých do zápisu z předcházející schůze. 
Komise konstatovala, že uložené úkoly týkající se značení příjezdové  
komunikace k domům Kmochova č.11,15,13  a žádost o vodorovné značení na 
ulici Jílová, byly předloženy na příslušné odbory Mag. stat. Města Olomouc. 
 
2/ Stanovisko k požadavkům občanů přítomných přímo na schůzi. 
Přítomný pan Ing. Pecháček se negativně vyjádřil k nedodělkům a některým 
nepromyšleným zásahům  k přístupům k popelnicím a vchodům k jednotlivým 
domům při rekonstrukci parkovišť na ulici Jílové. Přítomný člen komise pan 
Ing. Domácí mu podal kvalifikovaný výklad k jeho kritickým připomínkám a 
vysvětlil, za jakých podmínek byl schválen a financován  celkový projekt 
parkovacích stání. Na závěr ještě vysvětlil všem přítomným, jak pokračují další 
jednání o ozelenění uvedeného prostoru a jaké budou další úpravy. Pan Ing. 
Pecháček vzal informaci na vědomí. 
 
3/ Stanoviska k dohodám o záboru veřejné zeleně  pro stavební práce. 
Komise projednala a vzala na vědomí 7 rozhodnutí o záboru veřejné zeleně: 
Č.j.: SmOl/OPK/79/695/2009/Št  ( trafostanice, investor MSEM, a.s., FM) 
Č.j.: SmOl/ŽP/55/4669/2009/Jar   ( investor Michal Plesník ) 
Č.j.: SmOl/ŽP/55/3719/2009/Jar   ( investor        - “ -           ) 
Č.j.. SmOl/ŽP/55/3857/2009/Jar   ( investor MSEM a.s. FM) 
Č.j.: SmOl/ŽP/55/3796/2009/Jar   ( investor Moravská vodárenská, a.s.) 
Č.j.. SmOl/ŽP/55/3797/2009/Jar   ( investor      -        “        -                 ) 
Č.j.: SmOl/ŽP/55/4286/2009/Jar   ( investor Stav. byt. Družstvo U kovárny 44) 
 
 
 
 
 



4/ Žádost o sdělení stanoviska ke třem žádostem o  pronájem  nebo prodej ma – 
jetku  Statutárního města Olomouc. 
Č.j.: SmOl/Maj/22/6034/2008/Š(pronájem pozemku k provoz. stánku s ovocem) 
Č.j.: SmOl/Maj/22/6950/2008/Ha(prodej pozemku na stavbu rod. domku) 
Č.j:  SmOl/OPD/28/47/2009/Mi ( prodej pozemku na předzahrádku) 
Komise projednala uvedené žádosti a s navrhovaným řešením vyslovila souhlas.    
 
5/Projednání požadavku Magistrátu  města Olomouce  zhodnotit současný stav 
chodníků a výsledek šetření zaslat na příslušný odbor. 
Členové komise po projednání, jak bude v tomto případě postupováno si 
rozdělili dle  svých bydlišť jednotlivé ulice a v nejkratší době předají předsedovi  
komise výsledek šetření, a ten předá ucelený soubor závad  na chodnících  
příslušnému odboru. 
 
6/Různé. 
Komise projednala   zaslaný  soubor ,, Jarních sběrových sobot 2009,, od TSmO 
a uložila předsedovi komise vyvěsit seznam do informačních skříněk. Vzhledem 
k tomu, již tak bylo učiněno, je úkol splněn. Při kontrole bylo zjištěno, že infor – 
mační skříňka na ulici Jílová byla poškozena a to tak, že čelní sklo bylo rozbito 
kamenem. Žádost o opravu již byla nahlášena. 
KMČ rovněž projednala předložený seznam činností  Tech. služeb mO na měsíc 
duben. Rovněž tento seznam bude vyvěšen v inf. skříňce komise. 
Přítomný příslušník Městské policie podal vysvětlení, jakým způsobem jsou 
řešeny vraky aut, které majitelé odložili na veřejných komunikacích a parkovišť- 
tích. Je zpracován systém, který v souladu se zákonem a městkou vyhláškou ten-
to problém řeší. 
 
7/ Vzhledem k tomu, že program komise byl vyčerpán, schůze skončila ve 20.00 
hodin. Příští schůze se bude konat 30.4.2009 
 
 
 
 
                                                                              JUDr. Přemysl Titz 
                                                                                  předseda komise 
 
 
Olomouc 3.4.2009 
 
 
 


