
Zápis č. 10/12 ze dne 29. 11. 2012 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 

Přítomni: Josef Kaštil (předseda), Filip Vočka (tajemník), Petr Domácí, Stanislav Juřica, Jiří 

Stranyánek, Otakar Svitavský, Jaroslav Pour, Jana Třísková, Zdeňka Plachá  

Omluveni: Pavel Michalík, Jaroslav Mihál a Jarmila Marková 

Hosté: zástupce Městské policie Olomouc 

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. 

KMČ souhlasí s navrženým programem jednání. (8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

3. Kontrola plnění usnesení z předchozích schůzí.  

V ulici Stiborova (kolo vchodu č. 16 proběhne ořez dřevin nejpozději do 31.1.2012. Stejně tak 

byly osloveny TSMO, které by měly pročistit splavný kanál za budovami ulice Karafiátové. 

Vyjádření k požadavkům KMČ ohledně plánu investic bude zasláno členům komise na e-mail.  

4. Rozhodnutí a zábory: 

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

Magistrátu města Olomouce: SMOl-OPK-79-4340-2012-Št, SMOl-OPK-79-4458-2012-Št, SMOl-OPK-

79-4715-2012-Št, SMOl-ŽP-55-3682-2012-Jar, SMOl-ŽP-55-4023-2012-Jar, SMOl-ŽP-55-4090-2012-

Jar, SMOl-ŽP-55-4154-2012-Jar, SMOl-ŽP-55-4154-2012-Jar, SMOl-ŽP-55-4510-2012-Jar. 

5.   KMČ žádá o místní šetření na vyústění ulice Jílová do ulice Okružní z důvodu dokončení               

propojení chodníků po pravé straně ulice. (8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

 

 

 

7. Různé. Ve čtvrtek 20. prosince proběhne v budově pobočky Knihovny města Olomouce 

(Karafiátová 294/6) slavnostní setkání jubilantů. To bude zahájeno v 17:30. 

8.     Další jednání KMČ se uskuteční dne 13. prosince 2012 od 18hod na ulici Karafiátová 6 (ale ve 

vedlejší místnosti, kde zasedá Klub seniorů).  

 

 

 

 

V Olomouci dne 29. 11. 2012 Josef Kaštil, 

předseda KMČ 11 

6.   KMČ žádá o podání informace: 

1. Zda je záměr vybudovat autobusovou zastávku v blízkosti budovy MMOL (Hynaisova ulice.) u 

autobusu č. 16. 

2. Zda je záměr zavést hromadnou dopravu do lokality ulice Okružní ve směru ulice Jílová. 

(8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 


