
Zápis č. 6/12 ze dne 28.6.2012 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 

Přítomni: Josef Kaštil (předseda), David Čapek (tajemník), Stanislav Juřica, Pavel Michalík, Otakar 

Svitavský, Jaroslav Mihal, Jana Třísková, Jiří Stranyánek, Zdeňka Plachá, Petr Domácí, Jaroslav Pour 

Hosté: zástupce Městské policie Olomouc 

Jednání: 

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

přítomných členů usnášeníschopná. 

2. Schválení programu – program byl bez připomínek přijat. (7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

3. Proběhla kontrola plnění usnesení z předchozích schůzí. Lokalita za Okružní ulicí (mezi letištěm) 

připadne pravděpodobně do správy městské části Neředín. 

4. Rozhodnutí a zábory: 

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

Magistrátu města Olomouce: SMOl-OPK-79-2296-2012-Urb, SMOl-ŽP-55-2421-2012-Jar, SMOl-OPK-

79-2297-2012-Št, SMOl-ŽP-55-2653-2012-Jar. 

5. Projednávala se žádost o sdělení stanoviska k SMOl-Maj-22-2787-2012-Bra. Jde o pronájem 

pozemku při ulici Okružní o výměře 32m2. 
 

KMČ souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 158/22 v k. ú. Neředín manželům Štěpánkovým dle 

žádosti vedené pod č. j. SMOl-Maj-22-2787-2012-Bra. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

6. Dále se projednávala žádost o sdělení stanoviska k SMOl-Maj-22-2821-2012-Bra. Jde o prodej 

pozemku při ulici Okružní o výměře 8m2. 
 

KMČ souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 158/18 v k. ú. Neředín manželům Pajunčekovým dle žádosti 

vedené pod č. j. SMOl-Maj-22-2821-2012-Bra.  (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

7. Předseda informoval o stavu schválených oprav chodníků a jejich realizaci v měsíci červenci. 

8. KMČ žádá o místní šetření dopravní situace v křižovatce Jílová s Jílovou od mateřských školek za 

přítomnosti zástupce KMČ s očekávaným výsledkem umístění dopravního zrcadla. (9 pro / 0 proti 

/ 0 se zdrželo) 

   

9. KMČ žádá o začlenění ulice Jílové (21 až 29) až po mateřské školky včetně přičleněného 

parkoviště do plánu investic pro rok 2013. (9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

10. KMČ byla informována o vznikající černé skládce na ulici Einsteinova a další na ulici Kmochova 

u výměničky za budovou Tip nábytek. 

11. KMČ požaduje informaci o majetkových vztazích týkajících se stánku před budovou Stupkova 10 

vzhledem k dlouhodobé nefunkčnosti. (8 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

   

12. KMČ žádá o rozšíření ulice Rošického (zatáčka u Auto Hégr) o maximální šíři, kterou dovolí 

zabrání zeleného pásu, vzhledem k tomu, že je silnice v obou směrech obtížně průjezdná. (8 pro / 

0 proti / 0 se zdrželo) 

13. Další jednání KMČ se uskuteční až dne 6. září 2012 od 18hod na ulici Karafiátová 6. V měsíci 

červenci a srpnu se schůze komise nekoná! 

  

 

V Olomouci dne 28. 6. 2012 Josef Kaštil, 

předseda KMČ 11 


