
Zápis č. 5/13 ze dne 6. 6. 2013 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 

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

Hudeček, Jaroslav Pour, Zdeňka Plachá, Otakar Svitavský, Jiří Stranyánek 

Omluveni: Petr Ilgner, Jarmila Marková, Jaroslav Mihal, Pavel Michalík, Jana Třísková 

Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, Hana Kaštilová Tesařová – zastupitelstvo SMOl, TSMO 

 

Jednání: 

1. Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5 jednacího řádu je komise v počtu 7 

přítomných členů usnášeníschopná. Představil nového člena Mgr. Jiřího Hudečka – který doplnil 

KMČ po odchodu paní Šnajdrové. 

2. Schválení programu. 

KMČ souhlasí s  programem jednání v navržené podobě.  

( 7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 

3. Kontrola plnění usnesení z předchozích schůzí:  

-Předseda informoval o nacenění komisí navržených chodníků k rekonstrukci. A to v lokalitách 

Foerstrova 15 (odhadovaná cena 121 800 Kč), Karafiátova 6 (odhadovaná cena 20 000 Kč), oblouk Na 

Vozovce/Kmochova (odhadovaná cena 30 000 Kč), od autobusové zastávky Kmochova směr 

křižovatka Foerstrova – bližší úsek (odhadovaná cena 111 000 Kč). 

- V zimním období 2013/2014 bude proveden ořez a osekání dřevin na komisí navrhovaných místech. 

 

4. Rozhodnutí a zábory: KMČ vzala rozhodnutí magistrátu na vědomí.  

5. Různé: 

KMČ byla informována o parkovišti Univerzity Palackého, na jehož stavbu byla přijata dotace z fondu 

Ministerstva školství. Mezi podmínkami bylo mimo jiné, že bude parkování 3 roky poskytováno 

zdarma. UP však znemožnilo vjezd na parkoviště, které tak zeje prázdnotou, zatímco již tak zaplněná 

sídlištní parkoviště mimo areál FNOL (především ulice Hněvotínská) jsou tak zabírána pacienty 

FNOL.   

KMČ apeluje na vedení města, aby vstoupilo do jednání s Univerzitou Palackého a zpřístupněním 

parkoviště pro pacienty FNOL tak přispělo ke zlepšení obtížné parkovací situace v lokalitě u FNOL. 

( 7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 

KMČ diskutovala se zastupitelkou SMOl Hanou Kaštilovou Tesařovou o odpadové problematice. 

Mimo jiné padla i informace, že 30 % poplatku (z celkových 660 Kč) za odpady dotuje město, občané 

hradí pouze zbylých 70 %. Bližší informace o odpadech se občané mohou dovědět v oběžníku TSMO, 

Radničních listech nebo na internetových stránkách města a TSMO.  

 

9.   KMČ žádá odbor životního prostředí o pokácení suchého stromu  poblíž budovy Růžová 70. 

( 7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 

Odůvodnění: Poblíž se nachází mateřská školka – může dojít k ohrožení zdraví. 

 

Úkoly:  

Předseda KMČ zjistí stav a plán projektu na ulici Járy da Cimrmana s ohledem na dřívější vyjádření 

týkající se podoby dané lokality. Zjistí též stav - nedokončeného chodníku na horní části ulice Jílová. 

 

Další jednání KMČ se uskuteční dne 27. června 2013 od 18 hod. na ulici Karafiátová  

 

V Olomouci dne 6. 6. 2013 Josef Kaštil, 

předseda KMČ 11 


