
Z Á P I S 
 

ze schůze Komise městské části č. 11, Tabulový vrch Olomouc, konané dne 
16.12.2010. 
 
 
 
Přítomni: JUDr. P. Titz, Josef Kaštil, RNDr. Jiří Stranyánek, Ing. Petr 
Domácí, RNDr.Jarmila Marková, Ing. Vladimír Buk. Nepřítomní členové 
KM Č byli řádně omluveni. Jako hosté se jednání účastnila  za Policii ČR 
prap.  Lenka Andoková. 
 
 
 
Zahájení: Předseda komise přivítal přítomné, přečetl zápis z předchozí 
schůze a konstatoval, že k doplnění zápisu nebyly předloženy žádné 
opravné nebo doplňující návrhy. 
 
1/ Stanovisko k požadavkům občanů přítomných občanů přímo na schůzi. 
Ze strany občanů bydlících v obvodu působení KMČ č. 11 nebyly 
předloženy žádné požadavky. 
 
2/ Stanovisko k dohodám o záboru veřejné zeleně nebo k prodeji majetku 
SMOL: 

- Č.j. SMOL/OPK/79/5085/2010/Št – zvláštní užívání  místní 
komunikace ulice Kmochova / chodník, dlažba/ 

- Č. j. SMOL/OPK/79/4939/2010/Št – zvláštní užívání místní 
komunikace / chodník, dlažba/ havárie vodovod. Řadu 

- Č.j. SMOL/OPK/79/5097//2010/Št – prodej vánočních kaprů 
- Č. j. SMOL/OPK/79/5055/2010/Št – havárie kanalizační přípojky 
- Č. j. SMOL/OPK79/4858/2010/Nan – havárie kanalizace v ulici 
- V Hlinkách 
- Č.j. SMOL/ŽP/55/17215/2010/Jar – zvláštní užívání místní 

komunikace Stiborova 31 / oprava inž. sítě/ 
- Č. j. SMOL/ŽP/55/16727/2010/Jar – zvláštní užívaní místní 

komunikace Stiborova 18/ oprava inž. sítě/ 
3/ Stanovisko k prodeji majetku statutárního města Olomouce 
 
Č. j. SMOL/Maj/ 22/2884/2007/Ji – prodej pozemků část parc. č.247 a 
č.1066 v kat. území Nová Ulice – celkem 400m2 
Č.j. SMOL/Maj/22/6275/2010/Ha –prodej část poz. č.136/1/60m2/Neředín 
KM Č č. 11 nemá námitky k prodeji shora uvedených pozemků. 



4/ Informace k problematice současného stavu k likvidaci tenisového hřiště 
na ulici EISTEINOVA ulice. Veškerá dokumentace byla předána k rukám 
vedoucího Odboru koncepce a rozvoje ing. Radku Dosoudilovi. 
Dokumentace bude projednána  v radě města Olomouce v prosinci 2010. 
 
5/ Přítomní členové KMČ č. 11 rozhodli, že v roce 2011 se budou schůze  
konat tradi čně poslední čtvrtek v patřičném měsíci a to v 18.00 hodin. 
 
 
27.ledna   2011                        28.července 2011  se schůze nekoná / dovolená/ 
24.února  2011                        25.-srpna     2011 
31.března 2011                       29.září          2011 
28.dubna  2011                       27.října        2011 
26.května 2011                       24.listopadu 2011 
30.června 2011                       15. prosince  2011     
  
 
Na závěr  poděkoval předseda KMČ č. 11 členům za spolupráci  při řešení 
problému v obvodu působení  naší komise v roce 2010. 
 
 
 
Zapsal: JUDr. P. Titz 
 
Olomouc 20.12.2010 
 
 

 
 


