
Zápis č. 6/2014 ze dne 3.7.2014 

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 
 
Přítomni: Josef Kaštil (předseda), Petr Domácí, Jiří Hudeček, Stanislav Juřica, Jarmila Marková, 

Jaroslav Mihál, Pavel Michalík, Zdeňka Plachá, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský a 

Jana Třísková 

Hosté: MPO, pí. Žaláková (MmOl – OKR), p. Losert (cyklokoordinátor), pí. Wantuloková a Dvorská 

   

Předseda přivítal všechny přítomné a sdělil, že dle bodu 5 jednacího řádu je komise v počtu 12 

přítomných členů usnášeníschopná.  

Schválení programu 

KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.  

( 12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 

 

1. Kontrola usnesení 

Předseda provedl kontrolu usnesení z posledního zápisu a konstatoval, že všechny požadavky a úkoly 

byly splněny. Na zářijové jednání požádá o přítomnost někoho, kdo měl na starosti tvorbu vyhlášky 

zakazující podomní prodej zboží a služeb. 

 

2. Rozhodnutí a zábory MMOl 

KMČ souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 1065/2 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Nová Ulice, 

obec Olomouc dle žádosti čj. SMOL/101519/2014/OMAJ/MRPD/Cih ze dne 13.6.2014. 

( 12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 

 

KMČ souhlasí s nájmem pozemku parc. č. 278 ostatní plocha o výměře cca 60m2 v k.ú. Nová Ulice, 

obec Olomouc dle žádosti čj.:SMOL/132888/2014/OMAJ/MRPD/Skr ze dne 18.6.2014 

( 12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 

  
3. Různé a podněty občanů 

 KMČ dala podnět městské policii kvůli parkování automobilů nad 3,5 tuny na ulici Jílová. 

 Další podnět směřoval na dlouhodobý problém s pejskaři, kteří po svém psovi neuklízejí. 

 Poslední podnět pro MPO směřoval k upozornění na potřebu opravit propad kolem kanálu v 

křižovatce Jilová/Stiborova/Einsteinova. 

 

KMČ diskutovala plány koncepce a rozvoje zeleně na Tabulovém Vrchu s Ing. Žalákovou z odboru 

koncepce a rozvoje a doporučuje sladit a zkoordinovat koncepci regenerace zeleně s plánem statické 

dopravy a žádá, aby byla KMČ zvána na projektování koncepcí regenerace zeleně do budoucna. 

( 12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 

 

Ing. Losert, koordinátor olomoucké cyklodopravy seznámil členy KMČ s koncepcí cyklodopravy v 

rámci města Olomouce, mimo jiné upozornil na projekt cyklostezky na ulici Jílová (od letiště až do 

parku).  

KMČ souhlasí s realizací přisvícení přechodu pro chodce v místě pod křižovatkou ulic Hněvotínská a 

Rošického.  

( 12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo ) 

 

Další jednání KMČ se uskuteční dne 28. srpna 2014 od 18 hod. na ulici Karafiátová.  

 

V Olomouci dne 3.7.2014 Josef Kaštil, 

předseda KMČ 11 


