
  
 

Z Á P I S 
 
ze  schůze Komise městské části č.11, Tabulový vrch – Olomouc, konané dne 
25.3.2010 v zasedací místnosti komise, Karafiátová 6, Olomouc. 
Přítomni: JUDr. Přemysl Titz, Jiří Hanák, Josef Kaštil, Bc. Petr Pachta, Ing. Petr 
Domácí, Ing. Vladimír Buk. Nepřítomní členové komise byli řádně omluveni. 
Jako hosté se jednání účastnil redaktor Olomouckého večerníku Petr Skřivánek, 
paní Miroslava Coufalová, J.d. Cimrmana 1 a zástupci PČR a Městské policie 
Olomouc. 
 
Zahájení: Předseda KMČ č.11  zahájil schůzi, přivítal přítomné a konstatoval, že  
komise je schopna usnášení.  Byla provedena kontrola plnění úkolů a bylo vzato 
na vědomí, že jsou plněny. 
 
 
Jednání se řídilo podle navrženého programu: 
 
1/ Stanovisko k požadavkům občanů přítomných na schůzi: paní M. Coufalová 
předložila požadavek občanů bydlící v ulici J.d. Cimrmana na zřízení retardéru 
v této ulici, protože majitelé aut nerespektují skutečnost, že tato ulice slouží 
zároveň jako chodník a  jízda některých automobilistů je velmi nebezpečná. 
Zároveň předložila písemnou žádost o dokončení chodníků před dodatečně 
postavenými garážemi.  
Místo pro dokončení chodníku bylo zadokumentováno fotografií a žádost bude 
písemně předána příslušnému odboru.  
 
 
2/ Projednání rozhodnutí o záboru veřejné zeleně: byly projednány dva 
dokumenty povolující zásah do veřejné zeleně. Protože šlo ve všech případech o 
odstranění havarijních situací v souvislosti s poškozením vodovodní sítě, komise 
vzala tato rozhodnutí na vědomí. 
 
3/ Projednání požadavku na ošetření a prořezání stromů a keřů na v obvodu 
působnosti KMČ č.11:   samostatně byla na odboru ŽP   projednána situace 
devastovaných a přestárlých  keřů kolem budovy Karafiátová 6 a vznikající 
černá skládka. ( lednička a část sedací soupravy). Požadavek  na prořez a úklid 
odložených věcí bude předán písemně včetně dokumentace. 
 
 
 
 



 
 
 
4/ Požadavek na  opravu vozovek a chodníků:  žádost byla písemně předána 
včetně fotografické dokumentace  na odbor dopravy SmOl v požadovaném 
termínu. 
 
5/ Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouc: 
Komise projednala žádost Čj.: SmOl/ Maj/6577/2009/Čí. Jedná se o  prodej části 
parc.č. 294, zastavěná plocha, část parcely č.83/2,ostatní plocha  a část parcely 
č.83/2, ostatní plocha. Předmětné parcely se nacházejí při ulici U Kovárny a 
ulici Stiborova. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá o odprodej předmětných 
pozemků za účelem majetkoprávního narovnání. 
KMČ po projednání s navrhovaným řešením vyslovila souhlas. 
 
6/ Různé: byl projednán požadavek družstevního domu Kmochova 13 na 
odstranění  borovice, která   je v bezprostředním blízkost tohoto domu. Dne 
29.3.2010 projednal předseda KMČ č.11 tento stav osobně s vedoucí odboru ŽP  
Ing. Štěpánkovou.  Není ovšem pravda, že se za pokácen požaduje poplatek 
4000Kč, ale jedná se o novou výsadbu zeleně, kde se nabízí dvě řešení. Bytové 
družstvo si vysází samo zeleň v hodnotě do částky 4000Kč a bude se  o tuto 
zeleň starat, nebo Bytové družstvo převede tuto částku na SmOl a odbor ŽP tuto 
zeleň vysází a bude se tři roky o tuto zeleň starat. Řešení tohoto problému není 
dosud uzavřeno. 
Dále byl projednán návrh PČR na zorganizování osvěty týkající se především  
občanů vyššího věku  o způsobu ochrany  života a majetku  těchto lidí a to 
vzhledem k tomu, že narůstá počet napadení občanů vyššího věku. Místo konání 
tohoto setkání bude zasedací místnost v budově Karafiátova 6, Olomouc dne  
20.5.2010 od 16.oo hodin. Občané budou informováni prostřednictvím  
jednoduchých pozvánek.  
 
7/ Schůze byla ukončena ve 20. hodin, v měsíci dubnu  se bude konat schůze 
dne 29.dubna 2010. 
 
                                                                    
                                                                               JUDR. Přemysl Titz 
                                                                               Předseda KMČ č.11 
 
Zapsal: JUDr. P. Titz 
 
Olomouc 31.3.2010 


