
Z Á P I S 
 
ze schůze  Komise městské části č. 11 – Tabulový vrch, Olomouc, konané 
dne 30. července 2009  v zasedací místnosti KMČ č.11, Karafiátová 6. 
Přítomni: JUDr. P. Titz, Bc. Petr Pachta, Ing. Petr Domácí, RNDr.Zdeňka 
Plachá, Ing. Petr Buk. Za Policii ČR byli přítomni dva příslušníci, za Měst- 
skou policii rovněž dva příslušníci. 
 
 
Zahájení: Předseda komise přivítal přítomné členy komise a zástupce Policie ČR 
a Městské policie. Z občanů našeho obvodu nebyl přítomen žádný host. Schůze 
komise byla schopna usnášení, nepřítomní členové byli řádně omluveni. 
 
1/ Byla provedena kontrola plnění úkolů z předchozí schůze a bylo konsta – 
továno, že jsou plněny. 
 
2/ Ze strany občanů nebyla vznesena žádná písemná připomínka. 
 
3/ Byly projednány návrhy na stavební investice na rok 2010: 

a) vybudování  obslužného  zálivu  Foerstrova  43-49,  stavební náklady 
          300 tisíc Kč 
     b)  rozšíření  parkovacího  stání  Foerstrova – Svornosti,   předpoklad  
          stavebních nákladů 444 tisíc Kč 
     c)  rozšíření parkovacího stání V Hlinkách  2 - 4  o 9 stání,   předpoklad 
          stavebních nákladů  200 tisíc Kč 

  d)  rozšíření parkovacího stání Foerstrova  13, předpoklad   stavebních 
nákladů 150 tisíc Kč                                                                                   

    e)  rozšíření  parkovacího stání Foerstrova 1, předpoklad stavebních           
         nákladů  150 tisíc Kč 

  f)  zrušení nepoužívané a zdevastované požární nádrže V Hlinkách,  
předpokládané náklady 300 tisíc Kč 

g) Tabulový vrch – rekonstrukce a modernizace hospodářství stávajícího 
Rybníčku a rozšíření počtu laviček 

h) Po provedené rekonstrukci parkovacích stání, doplnit ulici Jílová až  
Mateřskou školku  vhodnou keřovitou zelení, předpoklad nákladů 
na realizaci  150 tisíc 

   ch) Provést předláždění spojovacího chodníku za domem Jílová 31-39, 
         předpoklad nákladů  100 tisíc Kč 
Návrh lze ještě doplnit o připomínky občanů a to nejpozději do 20. srpna 2009. 
 
 
4/ Přítomní příslušníci Policie ČR a Městské polici informovali komisi o 
některých organizačních změnách  v rámci jejich působnosti, doporučili, 



aby členové  KMČ  informoval občany jak se mají zachovat v případě   
porušování  veřejného pořádu, porušování domovního klidu a podobně, 
 a neváhali v těchto případech volat policii.  
Členové komise v diskuzi konstatovali, že spolupráce s policií je velmi dobrá a 
poděkovali přítomným za dosavadní úspěšnou spolupráci. 
 
5/ Předseda informoval přítomné, že občané našeho obvodu vyjadřovali velkou 
spokojenost nad rozsáhlou rekonstrukcí chodníků a drobných oprav před 
jednotlivými domy. Rovněž v ulici V Hlinkách si pochvalují nové   veřejně 
přístupné dětské hřiště. Rovněž s uspokojením vzali na vědomí, že v bývalém 
obchodě Jednoty U Rybníčku  bude vybudována  cukrárna. 
Kriticky se vyjadřovali ke způsobu dopravy do Akvaparku a na nevhodnost 
autobusových zastávek. Nicméně veřejnost bere na vědomí, že systém dopravy a 
jeho vhodnost se zatím prověřuje.           
Schůze skončila ve 20.00 hodin. 
 

 
                                                                                 JUDr. Přemysl Titz 
                                                                                     předseda komise 
 
 
Olomouc 8.8.2009 
 


