
Zápis č. 9/11 ze dne 3.11.2011 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 

Přítomni: Josef Kaštil (předseda), David Čapek (tajemník), Petr Ilgner, Stanislav Juřica, 

Pavel Michalík, Otakar Svitavský, Irena Šnajdrová, Petr Domácí, Zdeňka Plachá, Jaroslav 

Mihál 

Omluveni: Petr Pachta, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek 

Hosté: zástupci MPO 

Jednání: 

1. Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, ţe dle bodu 5. jednacího řádu KMČ je komise 

v počtu 9 přítomných členů usnášeníschopná. 

2. Schválení programu – program byl bez připomínek přijat. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

3. Proběhla kontrola plnění usnesení z minula a bylo zmíněno, ţe se dosud nevyřešil podnět 

ohledně světel. Stejně tak je záleţitost ohledně poţárních nádrţí v řešení. 

4. Rozhodnutí a zábory 

KMČ bere na vědomí následující rozhodnutí stavebního odboru a odboru ţivotního prostředí 

Magistrátu města Olomouce: 

SMOl-OPK-79-2482-2011-Št, SMOl-OPK-79-3690-2011-Št,   SMOl-OPK-79-3710-2011-Št, 

SMOl-OPK-79-3719-2011-Št,  SMOl-OPK-79-3795-2011-Št,  SMOl-OPK-79-3891-2011-Št, 

SMOl-ŢP-55-5065-2011-Jar,  SMOl-ŢP-55-6529-2011-Jar,  SMOl-ŢP-55-7520-2011-Jar, 

SMOl-ŢP-55-7880-2011-Jar,   SMOl-OPK-79-4068-2011-Št, SMOl-OPK-79-4076-2011-Št. 

5. KMČ vyslechla podnět obyvatel z Růţové ulice, kteří ţádají o rekonstrukci chodníku na 

ulici Růţová 44 aţ 70 (aţ po ulici Einsteinovu), která je po opravě plynovodu ve špatném 

stavu.  

KMČ žádá o rekonstrukci zmíněných chodníků na Růţové ulici.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)  

6. Dále bylo upozorněno na znečištění kanalizačních vpustí a koše vpustí, které jsou 

poškozené, a při deštích se do nich splavuje nepořádek a ucpává se kanalizace.  

KMČ žádá o zajištění pravidelné údrţby a vyčistění kanalizačních vpustí včetně doplnění 

chybějících košů, s přihlédnutím k nejakutnější oblasti především kolem Karafiátové 2.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

7. Komise dále bere na vědomí podnět na špatný stav chodníku před vstupem do domu na 

Karafiátové 2. 

8. KMČ žádá o zřízení poštovní schránky pro účely podávání podnětů ze strany občanů a o 

její umístění ke vchodu do budovy Karafiátova 6. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 



9. KMČ žádá o úpravu nízkých větví stromů, tak aby byla zajištěna podchodná výška a to v 

prostoru „u rybníčka“ na ulici Stupkově. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

10. Dalším podnětem byla opět nastolená ţádost o pokácení topolu u domu Kmochova 10 

blízko parkoviště u obchodního domu Billa. Vlastník pozemku jiţ při dřívější ţádosti 

s pokácením souhlasil. Odbor ţivotního prostředí měl k původní ţádosti zamítavý postoj. 

KMČ opakovaně žádá o pokácení topolu mezi domem Kmochova 10 a parkovištěm u 

obchodního domu Billa. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

11. KMČ obdrţela upozornění a bere na vědomí, ţe hlavní přístupový chodník k domu 

Stiborova 10 je ve špatném stavu a došlo zde i k váţnému úrazu vlivem nerovnosti 

dláţdění. 

12. KMČ řešila podnět obyvatel o umístění basketbalových košů v parku Malého prince, 

případně na nějakém jiném vhodném místě.  

KMČ vznáší dotaz, zda je moţné dovybavit park Malého prince basketbalovým košem.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

13. Předseda poděkoval všem přítomným za účast a připomněl, ţe další jednání KMČ 11 

Olomouc – Tabulový Vrch se uskuteční dne 24. listopadu 2011 od 18hod. v zasedací 

místnosti na ulici Karafiátová 6 s tím, ţe jednání je dle statutu KMČ veřejné.  

 

 

V Olomouci dne 3.11.2011 Josef Kaštil, 

předseda KMČ 11 


