
Zápis č. 2/12 ze dne 23.2.2012 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 

Přítomni: Josef Kaštil (předseda), David Čapek (tajemník), Stanislav Juřica, Jiří Stranyánek, Petr 
Domácí, Jaroslav Mihal, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Irena Šnajdrová 

Omluveni: Otakar Svitavský, Petr Ilgner 

Hosté: zástupci Městské policie Olomouc, paní Jedličková 

Jednání: 
1. Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5. jednacího řádu je komise v počtu 8 

přítomných členů usnášeníschopná. 

2. Schválení programu – program byl bez připomínek přijat. (8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

3. Kontrola plnění usnesení z minula proběhla bez připomínek.  

4. Rozhodnutí a zábory: 

KMČ bere na vědomí následující rozhodnutí stavebního odboru a odboru životního prostředí 
Magistrátu města Olomouce: SMOl-ŽP-55-420-2012-Jar, SMOl-ŽP-55-542-2012-Jar. 

5. KMČ byla upozorněna na špatný stav chodníku za blokem domů Jílová 21 až 29, kde dochází 
k častým úrazům vlivem poškození chodníku.  

6. KMČ projednala podnět ohledně uvolněné stříšky na konstrukci klouzačky na dětském hřišti v 
ulici V Hlinkách (Za ZŠ Stupkova).  

KMČ žádá o opravu stříšky dané klouzačky. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

7. Na ulici Karafiátova se nachází uschlý smrk.  

KMČ žádá o pokácení uschlého stromu v blízkosti domu Karafiátova 4. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

8. KMČ11 probírala podnět, zda je možno zakomponovat parkoviště před domem Jílová 4 (u Timpa) do 
plánu rekonstrukcí. Do příští schůze bude situace prověřena, zda a jak bude potřeba ji řešit. 

9. KMČ žádá o prověření stavu rozestavěného objektu u křižovatky Jílová a Okružní (zejména 
informace o kolaudaci a záboru ploch). (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

10. KMČ informuje , že pravděpodobně 19. března od 16:00 uspořádá pro jubilanty slavnostní 
setkání. 

11. KMČ žádá o umístění vystřihnutelných cedulí upozorňujících na úklid po vlastním psovi do 
radničních listů. (6 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

12. KMČ doporučuje užití pojízdných transportérů Segway pro strážníky MPO pro lokalitu 
Tabulového Vrchu (parku Malého prince) z důvodu porušování vyhlášky 8/2005. (6 pro / 0 proti / 
0 se zdrželo) 

13. KMČ žádá TSMO o častější úklid psích exkrementů v lokalitě parku Malého prince. (6 pro / 0 
proti / 0 se zdrželo) 

14. Další jednání KMČ se uskuteční dne 29. března 2012 od 18hod. na Karafiátová 6.  

 

V Olomouci dne 23.2.2012 Josef Kaštil, 
předseda KMČ 11 


