
Zápis č. 2/13 ze dne 7. 3. 2013 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), Filip Vočka, Petr Domácí, Jiří Stranyánek, Stanislav Juřica, 
Jaroslav Mihal, Jana Třísková, Pavel Michalík, Jaroslav Pour, Jarmila Marková, Otakar Svitavský 

Omluveni: Petr Ilgner, Zdeňka Plachá, Irena Šnajdrová 
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, Vladimír Buk 
Jednání: 
1. Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5 jednacího řádu je komise v počtu 10 

přítomných členů usnášeníschopná. 

2. Schválení programu. 
KMČ souhlasí s  programem jednání.  
( 10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 

3. Kontrola plnění usnesení z předchozích schůzí:  
• Zástupce MMOL k územnímu plánu se nepřišel vyjádřit z důvodu probíhajícího veřejného 

projednávání územního plánu, dostaví se na další zasedání. 
• Přechod pro chodce na ulici Jílová pravděpodobně nebude – odmítavý postoj magistrátu.   

4. Rozhodnutí a zábory: 
KMČ obdržela následující materiály k projednání: 

• Majetkoprávní oddělení MMOL žádá KMČ o vyjádření k odprodeji nemovitého majetku v ulici 
Járy da Cimrmana.  

 
KMČ kategoricky nesouhlasí s navrhovaným prodejem, případně pronájmem nemovitého majetku v k. 
ú. Neředín, čj.: SMOl/Maj/22/231/2013/Bra na ulici Járy da Cimrmana. 
( 10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 

Odůvodnění: Nedořešená situace v tomto území z hlediska dopravně-bezpečnostní situace (mohlo 
by dojít ke znemožnění průjezdu vozidel hasičských jednotek). KMČ striktně trvá na zachování 
uliční čáry a žádá o prověření průjezdnosti dané komunikace. 

 
5. Různé:  

Ing. Petr Domácí informoval o plánu vybudování nových parkovacích míst na ulici 
Jílová, úpravě komunikace včetně kontejnerových stání, nalajnování, zrušení šikmin u 
parkovacích míst. Poté, co bude vyhotovena projektová dokumentace, dojde k projednání 
s veřejností. K realizaci nedojde pravděpodobně letos.  

 
 
 
 
 
KMČ žádá o okamžitou opravu teplovodního kanálu na chodníku u bloku domu Kmochova 34-36. 
( 10 pro / 0  proti / 0 se zdrželo ) 

 
• KM Č doporučuje MMOL, aby ke zpracování studií využíval vzdělávacích institucí.  
• Informace k územnímu plánu od členů komise: Ulice Stupkova ústící do Hněvotínské bude 

pokračovat k pyramidám. Na Hněvotínské bude kruhový objezd. V blízkosti úřad práce. Na místě 
vrtulníku – obchodní dům. Za Okružní - čtyřpodlažní objekty asi 50 m. Pak RD. Bylo upuštěno 
od výstavby RD u prodloužené Hněvotínské, tam bude ponecháno pole (prozatím). 
Jílová/Okružní – kruhový objezd.  

• KMČ upozorňuje na propadlé, zničené a poškozené obrubníky na ulici Růžová z důvodu 
nedávno proběhlé výstavby plynovodu. 

  
Další jednání KMČ se uskuteční dne 28. března 2013 od 18 hod. na ulici Karafiátová  
 

V Olomouci dne 7. 3. 2013 Josef Kaštil, 
předseda KMČ 11 

KMČ žádá o navýšení počtu košů na psí exkrementy, a to především na ulici Einsteinova,    
Kmochova a na vyústění ulic Zelená/Jílová. 
( 10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 


