
Zápis č. 5/12 ze dne 31.5.2012 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 

Přítomni: Josef Kaštil (předseda), David Čapek (tajemník), Stanislav Juřica, Jaroslav Mihal, Jaroslav 

Pour, Irena Šnajdrová, Jana Třísková, Zdeňka Plachá, Pavel Michalík, Petr Domácí, Jiří Stranyánek 

Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, Filip Žáček a Jiří Rozbořil (zastupitelé) 

Jednání: 

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

přítomných členů usnášeníschopná. 

2. Předseda přivítal novou členku komise paní Janu Třískovou a hosty ze zastupitelstva města. 

3. Schválení programu – program byl bez připomínek přijat. (6 pro / 0 proti / 1 se zdrželo) 

4. Proběhla kontrola plnění usnesení z předchozích schůzí. Situace ohledně změny podélného stání 

na kolmé v ulici Kmochové je ve fázi zpracování závazné studie.  

5. Komise diskutovala situaci ohledně výhružných nápisů v parku Malého prince. Zástupce Městské 

policie poznamenal, že zvýšená frekvence hlídek z preventivních důvodů trvá. 

6. Rozhodnutí a zábory: 

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

Magistrátu města Olomouce: SMOl-OPK-79-2014-2012-Št, SMOl-OPK-79-1223-2012-Št, SMOl-OPK-

79-1608-2012-Št, SMOl-OPK-79-1576-2012-Št, SMOl-OPK-79-1571-2012-Št, SMOl-OPK-79-1176-

2012-Št, SMOl-OPK-79-1053-2012-Št, SMOl-OPK-79-892-2012-Št, SMOl-ŽP-55-2137-2012-Jar, 

SMOl-ŽP-55-1980-2012-Jar. 

7. Projednávala se žádost o sdělení stanoviska k SMOl/Maj/22/1842/2012/Bra. Jde o prodej 

pozemku při ulici Okružní o výměře 22m2. Dále žádost o sdělení stanoviska 

k SMOl/Maj/22/6296/2011/Bra. Jde o prodej pozemku při ulici Okružní o výměře 22m2 a 

pronájmu pozemku při ulici Einsteinova o výměře 12m2. 

KMČ souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 158/20 v k. ú. Neředín manželům Kvapilovým (žádost 

vedená pod č. j. SMOl/Maj/22/6296/2011/Bra). (8 pro / 2 proti / 1 se zdrželo) 
 

KMČ nesouhlasí s pronájmem pozemku manželům Kvapilovým dle žádosti vedené pod č. j. 

SMOl/Maj/22/6296/2011/Bra. (7 pro / 3 proti / 1 se zdrželo) 
 

KMČ souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 158/21 v k. ú. Neředín manželům Markovým (žádost 

vedená pod č. j. SMOl/Maj/22/1842/2012/Bra).  (7 pro / 3 proti / 1 se zdrželo) 

 

8. Paní Rydygrová podala podnět na řešení komplikované dopravní situace v ulici Stiborové, kde je 

velmi úzká vozovka pro obousměrný provoz. Navrhuje řešit situaci vytvořením jednosměrky.  

KMČ žádá na základě požadavků občanů i členů komise o vyřešení nevyhovující dopravní situace v ulici 

Stiborova 2, 4 a 6. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
  

 

9. Zástupci ze zastupitelstva hovořili o možné výstavbě supermarketu u ulice Okružní a plánované 

stavbě Úřadu práce v této lokalitě. 

10. Další jednání KMČ se uskuteční dne 28. června 2012 od 18hod na ulici Karafiátová 6.  

  

V Olomouci dne 31. 5. 2012 Josef Kaštil, 

předseda KMČ 11 


