
Z Á P I S 
 
Ze schůze Komise městské části č. 11 – Tabulový vrch, Olomouc, která se 
konala dne 27.října 2010  v zasedací místnosti KMČ, Karafiátova č. 6, 
Olomouc. 
Přítomni: JUDr. Přemysl Titz, Ing. Petr Domácí, Josef Kaštil, RNDr. Jiří 
Stranyánek, Ing. Jarmila Marková. Nepřítomní členové KMČ č.11 byli řádně 
omluveni. Jako hosté se schůze účastnili 2 zástupci Policie ČR a za Městskou  
policii Olomouc 1 zástupce. Z řad občanů byli přítomni dva účastníci. 
 
 
Zahájení: Předseda komise přivítal všechny přítomné a konstatoval, že komise je 
schopna usnášení. Přečetl zápis z předchozí schůze a konstatoval, že k doplnění 
zápisu nebyly předloženy žádné opravné nebo doplňující návrhy. 
 
 
1/ Stanovisko  k požadavkům občanů přednesených přímo na schůzi. Byl 
projednán požadavek  občanů domu Karafiátova  č. 20, který předložil předseda  
VSVJ pan Jaroslav Šebesta. Stav borovice stojící přímo před domem Karafiáto- 
vá č. 20 je v havarijním stavu a hrozí, že při silnějším větru by se mohl vyvrátit. 
Doporučuje projednat tento stav na odboru ŽP a strom vykácet.  
Výbor KMČ č. 11 uložil předsedovy tuto situaci  projednat na příslušném 
odboru SmOl a požádat o odborný posudek  shora uvedeného odboru. 
 
 
2/ Komise projednala   informací členky výboru KMČ č. 11 p. Ing. J. Markové 
k probíhající petici občanů na ulici Einsteinové k likvidaci tenisového hřiště a 
vyslovila názor, že bude podporovat zachování současného stavu. Ing. J Mar- 
ková vypracuje potřebnou dokumentaci a zástupci KMČ č. 11 tuto situaci 
projednají na Magistrátě SmOL. 
 
 
3/ Komise projednala předložené dohody o záboru  veřejné zeleně: 
 

a) č.j.SMOL/OPK/79/4478/2010/Št – zvláštní používání místní komunikace 
v ulici Okružní, Hněvotínská, Kmochova v Olomouci – Nová Ulice 

b) č.j.SMOL/ŽP/55/15508/2010/Jar – výkopové práce na ulici Okružní, 
Hněvotínská, Stupkova – stavba podzemního komunikačního vedení – 
optokabel.              

 
 
 
 



4/ Stanovisko k probíhajícím opravám chodníků a vozovek v obvodu působnosti  
KMČ č.11.  
V současné době probíhají opravy chodníků na ulici Stupkova, oprava vozovky 
na ulici Karafiátova, dále pak opravy poškozených kanalizačních mříží  na 
území Tabulového vrchu. 
Bylo dokončeno vybudování přechodového místa před hlavní bránou Fakultní 
Nemocnicí Olomouc, nicméně se objevil nový problém tohoto prostoru a to 
dlouhé fronty automobilů odbočující ze stávající křižovatky na ul. Foersterova 
směrem na Hněvotínskou. 
 
 
5/ Různé: na dotaz RNDr. J. Sranyánka jakým způsobem je prováděna odtahová 
služba vozidel, které nemá majitele, vysvětlil zástupce Policie ČR, že tento 
problém je v kompetenci Městské policie a má svá zákonná ustanovení a je také 
v tomto směru řešen.  
Předseda KMČ informoval, že plánované opravy přístupových chodníků do 
domů Kmochova č.4, 6. 8 budou řešeny ještě do konce roku 2010. 
Schůze KMČ č. 11 skončila ve 20.00 hoddin. Další schůze se bude konat dle 
plánu. Případné změny budou uveřejněny na internetu. 
 
 
 
Zapsal: JUDr. P. Titz 
 
 
Olomouc 3.11. 2010 


