
 Z Á P I S 
 
ze schůze Komise městské části č. 11 – Tabulový vrch, konané dne 31.3.2011 
v zasedací místnosti komise, Karafiátova 6, Olomouc. 
Přítomni: JUDr. Přemysl Titz, Josef  Kaštil, Bc. Petr Pachta, Ing. Petr Domácí, 
RNDr. Zdeňka Plachá, Ing. Jarmila Marková, Ing. Vladimír Buk. 
Za Městskou policii byl přítomen jeden příslušník č. 094, jako hosté z řad 
občanů byla přítomna paní Marie Dostálová, pan Zdeněk Dostál a pan J. Janečka 
 
Schůze KMČ č. 11 se rovněž účastnil významný host a to olomoucký poslanec 
pan Roman Váňa a jeho stranický kolega, kterým je opoziční zastupitel pan Filip 
Žáček. 
 
Zahájení:Předseda KMČ č. 11 přivítal přítomné a konstatoval, že KMČ č. 11 je 
schopna usnášení. 
 
1/ Proběhla kontrola uložených úkolů a bylo konstatováno, že byly splněny. 
 
2/ Požadavky přítomných občanů: 
- pan J. Janečka otevřel znovu otázku nedostatku parkovišť na sídlišti Mačkalov 
zejména na ulici Stiborova a v okolních ulicích. Požaduje znovu obnovit jednání 
na toto téma  s odborem  dopravy. V tomto směru není spokojen s činností 
magistrátu a jeho úředníků. 
Rovněž kritizoval nedostatek pěších policistů v prostoru Tabulového vrchu. 
 

- pan a paní Dostálovi požadovali obnovu chodníků a zeleně včetně 
příjezdové komunikace k domům Foersterova  č. 13, 15,17. Požadují, aby 
příjezdové cesty k jednotlivým domům byly upraveny tak, aby při 
případném stěhování nenajížděla nákladní auta na stávající chodníky, 
protože dochází k jejich ničení. 

- paní M. Dostálová požaduje realizovat v uvedeném prostoru menší dětské 
hřiště a výměnu písku na starém pískovišti. 

Předseda KMČ č.11 se dohodl na společném setkání v této lokalitě a předložené 
požadavky ve spolupráci s žadateli upřesnit. 
 
3/ Projednání požadavku SMOL  na vymezení prostranství v souvislosti se 
záměrem  města Olomouce vydat obecně závaznou vyhlášku k zákazu 
konzumace alkoholu a žebrání na veřejném prostranství. 
Členové komise konstatovali, že v našem obvodu jsou to především místa u 
prodejních stánků novin, dále v okolí marketů  BILLA a ALBERT včetně 
obchodního domu TIMPO. Informace budou předány ve stanoveném termínu. 
 
 



4/ Stanovisko k dohodám o záboru veřejné zeleně nebo k prodeji a pronájmu 
majetku SMOL. 

- č.j. SMOL/OPK/79/599/2011/Št – ul. Dobnerova – havárie vodovod. řadu 
- č.j. SMOL/OPK/79/512/2011Št  -  ul. Junácká      - havárie vodovod. řadu 
- č.j. SMOL/OPK/79/759/2011/Št -  ul. Kmochova – prodej ovoce, oblečení 
- č.j. SMOL/ŽP/ 55/1394/2011/Jar – ul. Dobnerova – výkopové práce 
- č.j. SMOL/ŽP/55/1961/2011/Jar -   ul. Stiborova  -  výkopové práce 

 
5/ Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce, 
pozemek parc č. 145/1 o výměře 858m2 na ul. Einsteinova 
 
Přítomní členové komise uvedenou žádost projednali a jednomyslně prodej 
tohoto pozemku    ,,nedoporučují,, a to zejména ze dvou důvodů: 

- tento pozemek je jedinou veřejnou plochou pro setkávání dětí  pro sport 
nebo rekreaci 

- KMČ č.11 podala písemný protest v měsíci listopadu 2010 proti změnám 
ve vlastnictví pozemků v této lokalitě s patřičným rozborem stávající 
situace, který zaslala k rukám primátora Martina Novotného. Řešení bylo 
projednáno na Radě města Olomouce dne 14.12.2010. Písemnou odpověď 
komise obdržela pod č.j. SMOL/012912/2010/OPK/ Hor. Vzhledem 
k tomu, že celý problém je zatím v řešení, bylo by nelogické, aby komise 
vydala doporučení k prodeji tohoto pozemku. Cílem našeho jednáni je 
zachovat  poslední nezastavěnou plochu pro veřejnost. 

 
6/ Diskuze – různé 
Vybudování Úřadu práce na ulici Hněvotínská bylo  hlavní téma hodinové 
diskuze.  Jak se celá kauza vyvíjí informoval přítomné poslanec Roman Váňa, 
který podrobně vysvětlil jak a kým byla tato výstavba projednávána. Zdůraznil 
především odpor občanů bydlící v této lokalitě, nevhodnost tohoto místa 
z hlediska dopravního a to zejména pro vozíčkáře a osoby jakkoliv tělesně 
postižené. 
Nákladnost stavby je téměř 400 milionů Kč. Jako proti argument uvádí ministr  
práce a sociálních věcí, že dojde ke zkvalitnění práce celého úřadu v rámci 
celého kraje, kterou má rovněž podpořit nový zákon o úřadech práce, který platí 
od 1.1.2011. Do problematiky této věci rovněž vstoupil hejtman a olomoucký 
senátor Martin Tesařík. Lze tedy očekávat, že může ještě dojít k posunu 
některých problémů v této věci, než bude vysloven konečný závěr. 
Schůze skončila ve 20.30 hod., příští schůze se koná  28.4.2011 v 18.00hod. 
 
 
Zapsal:JUDr. P. Titz 
Předseda KMČ č.11                                                                  Olomouc 7.3.2011 
 



 


