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…na které jsme 
nejvíce hrdí
 1.  Vytvořili jsme první 
skutečnou opozici po 20 letech
I v počtu pouhých dvou zastupitelů 
jsme z opozice bedlivě hlídali hospoda
ření, připomínkovali, odhalovali a zve
řejňovali. Dívali jsme se koalici pod 
prsty a otevřeně informovali veřejnost 
o dění na radnici. Hlasovali jsme vždy 
podle našeho programu. Poprvé po 20 
letech tak vznikla silná a konstruktivní 
opozice.

 2.  Nastartovali jsme 
obrat ve vodárenství
Odhalili jsme odtékání peněz do Veolie 
i projídání zisků z vodného a stočné
ho ze strany radnice. Požadovali jsme 
investice do obnovy vodovodů a kana
lizací. Díky nám politické strany veřej
ně deklarovaly, že se vrátí vodárenství 
z rukou Veolie městu.

 3.  Město je díky nám 
krásnější a příjemnější
Připomínkujeme a přeme se s koalicí 
o řadu projektů, u nichž se výsledky 
naší práce projeví později. Usilujeme 
o lepší údržbu. Podařilo se nám de
batu o kvalitním veřejném prostoru 
přenést do médií, díky čemuž se lidé 
začali o podobu svého města více zají
mat a snaží se ji ovlivnit. Koalice i díky 
tomu začala projekty konečně projed
návat veřejně.

 4.  Lepší život v Olomouci
Prosadili jsme širší chodníky při rekon
strukci třídy 1. máje. Pereme se za klid
né bydlení ve Chválkovicích místo 
výstavby kovošrotu. Pomáháme obyva
telům Letné zachránit parčík s krásný
mi stromy. Na křižovatce Schweitzero
vy a Jižní ve Slavoníně vznikne konečně 
nový přechod. Noční tramvaj navazuje 
na rychlík od Prahy. A řada dalších věcí 
pro lepší život ve městě.

 5.  Hlídáme hodnoty 
a krásu Olomouce
Největší bohatství Olomouce patří ob
čanům, ne developerům. Boj o krásné 
historické jádro nekončí. Stáli jsme 
v jeho čele proti neuváženým projek
tům jako Šantovka Tower. Východní 
tangentu lze řešit i tak, aby pomohla, 
ale přitom nepřerušila tradiční poutní 
alej na Svatý Kopeček. Vrátit reputa
ci výstavám Flóra neznamená stavět 
v parku megalomanskou multifunkční 
halu, ale zlepšit úroveň výstav, a hlavně 
starat se lépe o zeleň.

…co nás nejvíc štve 
a chceme to změnit
 1.  Smělé plány, skutek utek
Radnice má i dobré koncepce a studie, 
ale praxe silně kulhá. Výsledek? Auta 
v centru města na úkor lidí. Neohledu
plné zájmy developerů, s nimiž radnice 
nejedná jako rovný s rovným, místo 
fungujícího příjemného města. Hlou
pě řešené parkování a jízdenky v MHD 
místo smart city.

 2.  Na kvalitě nezáleží, 
hlavně že je splněno
Odfláknuté, ale splněné. To je heslo 
radnice. Špatné trasování cyklostezek, 
naftové autobusy a tramvaje bez klima
tizace, zastaralý projekt rekonstrukce 
třídy 1. máje, bariérový projekt tramva
je do Slavonína jsou jen nejkřiklavější
mi příklady.

 3.  Mizivé investice 
do infrastruktury se vymstí
Ulice, sítě, zeleň. Radnice na infra
strukturu kašle, chybí peníze, dobré 
projekty i pozemky. Havarijní stav 
vodovodů a kanalizací je jen vrchol
kem ledovce. Tramvaje se nesmí míjet 
na mostech, chodníky se stávají nebez
pečnými.

 4.  Dostupné bydlení? Raději 
rozprodat i zbytek bytů?
Proč nabízet občanům dostupné bydle
ní, když lze prázdnou městskou poklad
nu alespoň částečně naplnit prodejem 
obecních bytů? Město se sice pod ce
nou zbaví majetku, ale potřební občané 
nedosáhnou na bydlení a město nemů
že ovlivnit vysokou cenu nájmů! Na so
ciální služby dává Olomouc mnohem 
méně než jiná města.

 5.  Stížnosti, občane?  
Nezájem
Radnice nekomunikuje s občany a neví 
si rady s komisemi městských částí. 
Občan, ale ani předseda komise nic 
nevyřídí, pokud neví, za kterou kliku 
na radnici vzít. Informace z radnice 
i reakce na podněty jsou v lepším přípa
dě nahodilé. Občan si nemůže udělat 
představu o tom, co se na radnici děje 
a co plánuje.

5 věcí…

„Vedení města musí dělat 
otevřenou politiku“
Přečtěte si rozhovot s architektem, opozičním politikem 
a kandidátem na primátora Tomášem Pejpkem.

Jsi autorem výškové stavy v Olomou-
ci a přitom kandiduješ za hnutí, které 
se proti výškovým budovám otevřeně 
staví. Není to trochu paradox?
Jasně, že je to paradox a dnes bych se 
hodně rozmýšlel, jestli do toho jít zno
vu. Ne snad, že by „krabička na sile“, se 
svými 35 metry konkurovala olomouc
kým věžím, ale cítím jistý pocit zod
povědnosti za to, co způsobila. Mnozí 
prominenti a lidé z různých stran se 
tam tehdy chodili dívat a zjistili, jak 
moc atraktivní pohled shora vlastně je. 
Výsledkem je, mimo jiné, navrhovaná 
masa hmoty v podobě Šantovka Tower.

Jak se jako architekt díváš na  okolí, 
které dnes silo obklopuje? Je vylid-
ňování centra, způsobené Šantovkou, 
skutečným problémem?

Funkce městského centra se mění 
na zábavní a zůstávají zde podniky s ur
čitým charakterem. Největší problém 
Šantovky je dopravní. Jako nákupní 
středisko totiž funguje regionálně – lidé 
sem jezdí třeba i 60 km. To samozřej
mě přivádí dopravu do centra a uliční 
síť na takový objem není dimenzovaná. 
Skutečný problém se však naplno od
halí až v budoucnu, protože jižní část 
centra se bude dále rozrůstat – dnes zde 
probíhá razantní výstavba. 

Šantovka na druhou stranu plní řadu 
dalších funkcí, které by však mělo zajis
tit město: od parkovacích míst po veřej
né toalety.

Jsi mimo jiné urbanista a  věnuješ se 
územnímu plánování. Čím tě tvá pro-
fese obohacuje při práci pro Olomouc? 

Asi nejvíc mi pomohlo, že jsem před 
vstupem do zastupitelstva zpracoval 
řadu územních studií pro Olomouc, 
Šternberk, Zlín – v Olomouci namátkou 
okolí kasáren a letiště v Neředíně nebo 
rekonstrukci Třídy Svobody. Díky tomu 
jsem zevrubně poznal mnoho míst a je
jich problémy. Donutilo mě to přemýš
let o tom, jak věci fungují a jaké procesy 
je provázejí. A byl to jeden z impulsů, 
proč jsem se rozhodl do komunální po
litiky před 4 lety vstoupit. 

Kvůli tomu jsi svou profesní kariéru 
upozadil a  spoustu energie věnuješ 
městu jako zastupitel hnutí ProOlo-
mouc. Jak po  čtyřleté práci v  opozici 
hodnotíš vaše působení na radnici? 
Povedlo se nám otevřít témata, kte
rá nebylo v Olomouci dlouho zvy
kem řešit. Ta parta, která řídí naše 
město již řadu let, má mnohem větší  

Třikrát lepší parkování

pokračování na straně 3

pokračování rozhovoru na straně 2
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Centrum za 10 Kč.  
Parkovací domy.  
Modrá zóna v Hodolanech
Centrum s levnější zónou za 10 Kč, 
rezidentní „modré“ zóny a na síd-
lištích parkovací domy. Rozdělení 
Olomouce na tři parkovací zóny po-
dle návrhu hnutí ProOlomouc zna-
mená konec problémů s parkováním 
opravdu pro všechny. 

Chceme, abyste odpoledne nebo 
večer mohli bezstarostně zaparkovat 
u svého domu. A aby také centrum bylo 
autem dobře dostupné, ale přitom ne
byly jeho ulice přeplněny automobily 
jako dnes. 

Olomouc rozdělíme na 3 zóny – cen-
trum, rezidentní zónu kolem centra, 
a sídliště. V každé zóně jsou jiné poža
davky na parkování a je potřeba se při
způsobit konkrétním podmínkám.

Centrum už od 10 korun za hodinu 
V centru Olomouce obnovíme dvo
jí cenové pásmo a vrátíme původ
ní ceny. V dražší zóně 30 Kč za ho
dinu, v levnější 10 Kč za hodinu.  
Ze zkušeností městské policie i rezidentů 
kolem centra je známo, že zrušením lev
né zóny nedošlo k úbytku aut ve městě, 
pouze se nahrnula do bezplatné zóny li
dem v rezidenčních čtvrtích před domy.

Vytvořili jsme první skutečnou 
opozici po 20 letech. 

Radnice má 
i dobré koncepce 
a studie, ale praxe 
silně kulhá.
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Tomáš Pejpek
Primátor Pro Olomouc
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Co pálí městské části, víme přímo 
od vás. Je čas to začít řešit 
Olomouc musí být příjemná a fungující 
ve všech čtvrtích. Známe problémy měst-
ských částí i centra dokonale – podněty jsme 
poctivě čerpali od vás samotných po celé vo-
lební období. Období přehlížení musí skon-
čit. 

Černovír – Hradisko  Revitalizace 
zanedbaného okolí Kláštera Hradisko   Měření 
rychlosti v ulici Jablonského pro bezpečnost 
chodců   Chybějící kanalizace v ulicích  

 Informovanost o protipovodňových úpravách

Droždín  Chybí cyklostezka mezi 
Samotiškami a Bystrovany   Schází 
přechody přes hlavní silnici, existující 
neodpovídá předpisům   Není společenský 
sál nebo tělocvična   Mateřská 
školka potřebuje rekonstrukci

Hejčín  Nové dopravní napojení mezi 
Řepčínem a Hejčínem tak, aby nákladní 
doprava nadměrně nezatěžovala obytné části 
Erenburgovy ulice   Přidání odbočovacího 
pruhu v ulici Erenburgova na křižovatce „U Anči“

Holice  ProOlomouc usiluje o bezpečnou 
cyklostezku podél ulice Holická   Mnoho ulic 
je ve velmi špatném stavu   V jiných chybí 
kanalizace   V Hamerské ulici i po rekonstrukci 
chybí přechody a neudržuje se chodník   Nejsou 
propojené chodníky v Keplerově naproti hřbitova 

Chomoutov  Chybí cyklostezka 
do Olomouce   Městská část je přetížena 
osobní i těžkou dopravou ze směru 
od Šternberka kvůli kolonám na Chválkovické  

 Chybí workout hřiště a společenský sál

Chválkovice  Naše hnutí pomáhá 
obyvatelům ulice Na Zákopě v boji proti 
vzniku nového kovošrotu   Prosadili 
jsme přípravu přechodu na Chválkovické 
z cyklostezky do Kubátovy   Prostor kolem 
kostela potřebuje upravit   Je nutné vyřešit 
parkování na Selském náměstí   Chceme 
zachovat propojení Chválkovice – Samotišky

Lazce  Stav ulice Na Letné, včetně chodníku, 
je katastrofální   Obnova Černé cesty v úseku 
od Mlýnského potoka po Letnou   Na poli mezi 
sídlištěm a Mlýnským potokem prosazujeme 
veřejně přístupnou zeleň   Je potřeba 
rekonstrukce přetížené ulice Florykovy

Lošov  Nutná oprava ulice Zlaté Doly  
 Musí zůstat silniční spojení ze Samotišek 

přes východní tangentu do Chválkovic   Je 
potřeba vyřešit opravu ulice Liškovská 
v záruční době   Nezbytné zajistit ranní 
školní spoj MHD s dojezdem do Ladovy ulice 

Nedvězí  Chybí přechod pro chodce 
v ulicích Jilemnického a Neklanova a chodník 
z Nedvězí na hřbitov   Zůstává neřešený 
špatný stav vozovky na křižovatce ulic 
Jilemnická a Prašná   Rybník je opakovaně 
znečištěný a opravu potřebuje i dětské hřiště

Nemilany  Nové a nesmyslné 
dopravní značení „zóna 30“ na celém území 
Nemilan a v ulici Kyselovská je nadbytečné 
a není dodržováno   Trvá nevyřešená 
dopravní situace při výjezdu z Kyselovské 
ulice do křižovatky ve Slavoníně

Tabulový vrch  Potřeba opravy 
všech chodníků, které jsou poškozovány 
při výkopových pracích   Nedostatek 
parkovacích míst v ulici Jílová   Nutno 
nahradit pokácené stromy v ulici Růžová 

Neředín  Hnutí ProOlomouc 
pomáhalo chránit zeleň a řešit dopravu 
při projednání regulačního plánu Norská  

 Chybějí cyklostezky, například od třídy 
Míru ke Globusu   Nedostatek laviček 
pro seniory   Na křižovatce ulic Pražská 
a Erenburgova schází přechod   Jsou 
potřeba rekonstrukce ulice Norská s ochranou 
lipové aleje a úprava Tererova náměstí

Nová Ulice  Nutno vybudovat parkovací 
stání v ulici I. P. Pavlova (v úseku mezi ulicemi 
Okružní a Mošnerova)   Křižovatku ulic 
I. P. Pavlova a Okružní je potřeba přestavět 
na kruhovou   V Mošnerově ulici chybí 
chodník   V horní části Hněvotínské ulice 
je potřeba přechod   Chybí propojení 
Povelu a Tabulového vrchu pro cyklisty

Nové Hodolany  Urgentní jsou opravy 
chodníků na Masarykově třídě   Je potřeba 
úplná rekonstrukce Masarykovy třídy včetně 
stromořadí a řešení parkování   Nezbytná 
oprava střechy podchodu v přednádraží 
u vyústění před krajským úřadem   Čeká 
se na zpevnění komunikace mezi ulicí 
U Podjezdu a sídlištěm na Černé cestě

Nové Sady  Nutná údržba zanedbávaného 
parčíku v Polské ulici u zastávky autobusů 
Smetanovy sady   Oprava dětského hřiště 
a obnova zeleně v Družební ulici   Je třeba 
vyřešit problematický průjezd ulicí V Kotlině

Nový Svět  Místo brownfieldu bývalých 
kasáren by město mělo vykoupit pozemky 
a vybudovat novou městskou čtvrť   Doplnit 
chodník podél komunikace od ulice 
U Rybářských stavů k ulici Rybářská   Holický 
les potřebuje oživení– dětské a workout hřiště, 
inline stezky   Využívejme železniční 
tratě ve městě pro hromadnou dopravu

Olomouc – střed  Upravit prostor 
Tržnice – ProOlomouc prosazuje koncepčně 
řešit tržnici a staré autobusové nádraží 
jako jeden urbanistický celek   Je potřeba 
rekonstrukce autobusové zastávky v Legionářské 
ulici ve směru na Lazce   Málo zeleně – 
důležité je osázení vzrostlými stromy kvůli 
snížení teploty   Omezení vizuálního 
smogu   Musíme najít řešení „chátrajících 
domů“ v centru města   Třída Svobody si 
zaslouží revitalizaci: celý prostor zkultivovat, 
zlepšit podmínky pro chodce a cyklisty

Olomouc – západ  Zajistit volný 
průchod a provizorní přechod přes železniční 
trať mezi ulicemi Na Trati a Václavkova, 
než dojde k vybudování nového přechodu 
nebo podchodu   Prioritou je realizace 
úprav vnitrobloku v ulici Albertova

Pavlovičky  Klíčové je vybudování 
východní tangenty ve variantě, která 
zachová spojení z Chválkovic na Svatý 
Kopeček   Výstavba cyklostezky v trase 
stávající pěšiny z Chválkovické ulice 
k ZŠ Gorkého   Opravy chodníků 
a rekonstrukce hřiště v Lindnerově ulici

Povel  Musí se dokončit revitalizace 
sídliště Povel   Nutno vyřešit úzké 
chodníky plné výmolů   Nezbytné je 

vytvořit dostatek parkovacích míst v okolí 
školy   Najdeme kvalitní řešení pro 
brownfield vojenských opraváren   Povel 
potřebuje lepší práci města se zelení

Radíkov  Racionální řešení východní 
tangenty, tak aby zůstal příjezd na trase 
Chválkovice – Svatý Kopeček – Radíkov  

 Chybí vodorovné dopravní značení mezi 
Radíkovem a Svatým Kopečkem, které by 
zvýšilo bezpečnost řidičů   Zbývá dořešit 
cestu v ulici Na Suchých Loukách

Řepčín  Řešení havarijního stavu 
vodovodní sítě v Řepčíně   Rekonstrukce 
vodovodu a příjezdové cesty k ZŠ Svatoplukova 
okolo kapličky sv. Isidora, včetně chodníku pro 
pěší   Přes trať v Křelovské ulici potřebují 
chodci nové řešení nebezpečného přechodu

Slavonín  Nejtíživější je problém dopravy 
v ulici Jižní – kvůli hustému provozu téměř 
nelze přejít na druhou stranu, chybí radary  

 Přechody pro chodce v ulicích Zolova 
„U Kapličky“ a Jižní nejsou bezpečné   Je 
potřeba čištit a sekat břehy toku Nemilanky

Staré Hodolany  Zoufale chybí plochy 
zeleně v ohromné rozloze vyasfaltovaných 
průmyslových areálů   Schází značení 
pro cyklisty   Nevyřešená náhradní 
autobusová doprava v prostoru za vlakovým 
nádražím   Je důležité odstranit velkou 
parkovací zátěž malých uliček v okolí nádraží, 
nemohou projet popeláři, hasiči a podobně 

Svatý Kopeček  Infrastruktura 
neodpovídá turistické zátěži   Nedořešené 
parkování bez WC a odpadkových košů  

 Ostudná podoba velmi navštěvovaného 
Sadového náměstí   Chybí kulturní dům 
a multifunkční sportoviště   Dál preventivně 
řešit potíže s bezdomovci a opilci v souvislosti 
s provozem Domova Sv. Anežky

Topolany  Chodníky v ulicích Bílkova, 
U Sv. Jana a Nedbalova potřebují opravit  

 Nezanedbávat péči o živé ploty   Podstatné 
je vyřešení dopravního nesmyslu na mostě 
přes dálnici D35, který měl být jen provizoriem  

 Chybí cyklostezka do Olomouce

Týneček  Je potřeba dokončit připravovaný 
přechod pro chodce v ulici Šterberská  

 Nutno zpomalit rychlé průjezdy aut v ulici 
Bohuslava Martinů kvůli bezpečnostiZachovejme silnici na Sv. Kopeček

Nebezpečný přechod pro chodce na ulici Pplk. Sochora 
v Droždíně. Přechod není označený, nemá předepsané 
osvětlení a jeho délka 13 metrů je dvakrát větší, než 
dovoluje norma.

Ulice na Letné v havarijním stavu

Chodníky v Masarykově ulici jsou ve špatném stavu. Jsou 
na nich nelogicky umístěny některé předzahrádky. Pruh 
zeleně je na mnoha místech prošlapán na hlínu.

Koncepčně řešit Tržnici a staré autobusové nádraží

Sadové náměstí potřebuje rekonstrukci

Důsledky divokého parkování U Ambulatoria

Extrémně nebezpečné přecházení v ulici Pražská

znalosti a povědomí o problémech. Bo
hužel selhává ve způsobu komunikace. 
Oni prostě nedokážou dělat otevřenou 
politiku. Tím, že jsme se do řady témat 
opřeli, nastavili jsme agendu a donutili 
vedení města reagovat. Docílili jsme tak 
řady pozitivních změn, které se odrazily 
a odrazí nejen ve zkvalitnění veřejného 
prostoru a infrastruktury, ale například 
i ve strategickém plánu města, kam jsme 
prosadili téma Flóry, záchytných parko
višť či příměstské dopravy.

Co podle tebe město akutně pálí? 
Řada projektů, jako rekonstrukce tří
dy 8. května nebo tramvajová linka 
na Nové sady, není připravována dob
ře a vedení města o tom ví. Myslím si, 

že se podceňují dlouhodobé důsledky 
špatných, často snadných a levných ře
šení. Nevidím snahu dělat věci dobře. 
Před problémy se raději přivírají oči; 
představí si náročnost těch řešení a ra
ději od nich utečou.

A mají vůbec řešení?
Samozřejmě že mají, ale bohužel ne 
ve smyslu, že bychom mohli lusknout 
prstem.  

Musíme umět nastavit podmínky, 
které umožní, aby to bylo lepší. Když 
vidím, jak jednotlivé investiční projek
ty prochází přes dva náměstky, tři růz
né skupiny a žádná kompetentní osoba 
je neprovází od začátku do konce reali
zace, chápu ty komplikace. Pro změnu 

jsou nutné systémové kroky. A ty může
me učinit jen politickou silou. Vše bylo 
doposud v rukou lidí, kteří se své poli
tické kariéry nevzdají snadno. 

Jaké změny máš na mysli?
Například organizační změny na ma
gistrátu, aby byla jasná zodpovědnost 
úředníků za jednotlivé agendy a pro
jekty. Zcela nutné je přijmout střed
nědobý plán investic, investiční prio
rity odvozovat od vize města. Nebo že 
do práce magistrátu musíme zabudovat 
transparentní systém reakcí na podně
ty, aby každý občan, podnikatel či KMČ 
dostali od radnice včas odpověď, jak je
jich dotaz či podnět bude řešen. 

A dlouhodobá vize města?

Měli bychom vsadit na existující silné 
stránky Olomouce. Žijeme v unikátním 
historickém univerzitním městě, které 
má ve střední Evropě jen malou konku
renci. Znamená to ale o tyto hodnoty 
pečovat. Usilovat o vysokou kvalitu 
prostředí města, chránit památkovou 
rezervaci a historické parky, vytvářet 
dobré podmínky pro obyvatele i turisty. 
Společným jmenovatelem by měla být 
kvalita, snažit se ve správě města vy
rovnat těm nejlepším.

O  co by ses chtěl zasadit, kdybys tu 
zmíněnou politickou sílu skutečně 
získal?
Teď řeknu něco osobního, co nestojí 
v programu ProOlomouc. Chtěl bych 
nějakým způsobem přispět ke zvýšení 

kvality vzdělávání, především základ
ního. Setkal jsem se z pozice rodiče 
i zastupitele s mnoha řediteli a učiteli, 
čtu analýzy i názory, ta problematika 
mě hodně zajímá. Vím, že to má v ru
kou primárně stát, ale pro město exis
tují způsoby, jak umožnit ředitelům vě
novat se více vzdělávací činnosti, třeba 
odejmutím části administrativy nebo 
sdílením příkladů dobré praxe. 

Mým dětem je sice už přes dvacet, 
ale říkám si, že by to mohlo být dobré 
pro Olomouc. To je totiž konkurenč
ní výhodou každého města – kvalitní 
a vyhlášené školy. Kde taky jinde, než 
v univerzitním městě…

Za rozhovor děkuje  
Matěj Dostálek

pokračování rozhovoru ze strany 1, „Vedení města musí dělat ...“
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Zachráníme Olomouci vodu
Další 4 roky se však už nesmí promeškat

Situace je kritická. Vodárenská in-
frastruktura je zdevastovaná, potru-
bí mnohde sto let staré a zisky jdou 
místo do obnovy cizím soukromní-
kům, nebo je město projídá. Známe 
recept, jak docílit nápravy. I z opo-
zice jsme dokázali prosadit deseti-
násobné navýšení peněz na opravy, 
ale je třeba mnohem více – jinak čeká 
Olomouc brzy obří kalamita. Vyšle-
te nás u voleb dokončit záchrannou 
misi a zajistíme městu vodu i pro bu-
doucnost.

Když jsme se ujímali v r. 2014 role opo
zice, věděli jsme, že radnice zanedbává 
rozvoj silniční sítě či zeleň. Poté, co 
jsme se seznámili s nezveřejněnými 
fakty o vodárenství, jsme zjistili, že 
pod nohama Olomoučanů tiká časo
vaná bomba neudržovaných vodovodů 
a kanalizací. Smlouvy z doby primátora 
Tesaříka o pronájmu olomouckých vo
dovodů a kanalizací zahraniční společ
nosti znamenají, že naše vodohospo
dářská infrastruktura přišla od r. 2000 
přinejmenším o miliardu korun. Mo
hou za to vysoké dividendy, které pla
tíme Veolii, a také to, že kvůli špatným 
smlouvám Olomouc nemůže čerpat 
na vodárenství dotace.

A co víc, předešlá i současná koalice 
braly z vodného a stočného, z peněz, 
které ze zákona musí být užity na obno
vu potrubí a čističek, v průměru 60 mil. 

korun ročně na jiné výdaje. Vnitřní dluh 
na infrastruktuře sice neviditelně, ale 
dramaticky narůstal. 

V červnu 2015 jsme toto téma důraz
ně otevřeli na zastupitelstvu. Na dalším 
zastupitelstvu v září 2015 jsme zvrátili 
pokus náměstka Czmera (ČSSD) za
mést problém pod koberec. Náměstek 
odstoupil a jeho nástupce Žáček zadal, 
tak jak jsme o to žádali, zpracovat au
dit smluv s francouzským nájemcem 
městských vodovodů.

Nastartovali jsme obrat. Radnice 
přesto vytvořila další obří dluh
V letech 2016 a 2017 jednala radnice 
neúspěšně s Veolií o zvýšení odvo
dů do rozpočtu města. Co se podaři
lo i díky našemu soustavnému tlaku 
na řadě jednání, je postupný růst in
vestic do obnovy sítí ze 7 mil. v r. 2014 
na 80 mil. v r. 2017. Trend je dobrý, 
přesto za první tři roky fungování sou
časné koalice vznikl v obnově sítí další 
deficit téměř 200 mil. korun.

S koncem volebního období a blí
žícími se volbami zintenzivnily sna
hy potíže vodárenství řešit i od jiných 
stran a hnutí. Vznikla pracovní skupina 
zastupitelských klubů. V březnu 2018 
jí předložil náměstek Žáček návrh de
klarace o budoucnosti olomouckého 
vodárenství, který hnutí ProOlomouc 
důrazně odmítlo, protože obsahoval 
nevýhodné transakce a nezajišťoval 
návrat vodárenství do rukou města ani 
po roce 2030.  

O dva měsíce později podepsalo 
8 předsedů zastupitelských klubů dia
metrálně odlišnou deklaraci, ve které 
se politické strany zavázaly ke strate
gickým cílům – návratu vodárenství 
do městských rukou a k řádnému inves
tování peněz do obnovy sítí.

Dosavadní nájemci se zisků 
nevzdají lehce. Rozdáme 
si to s nimi bez servítků 
V průběhu léta pracovní skupina navrhla 
vytvoření finančního nástroje, který má 

peníze na obnovu sítí garantovat v měst
ském rozpočtu. Vyjednali jsme, že půjde 
o min. 80 mil. ročně. Nebyli jsme však 
vyslyšeni v tom smyslu, aby částka po
stupně rostla a Olomouc do konce příš
tího volebního období plnila své závazky 
i legislativu – o to budeme usilovat dál 
po volbách. Rovněž budeme dál prosa
zovat a jednat o tom, aby se Olomouc 
vyvázala z nevýhodných smluv s Veolií, 
které platí do r. 2030, už k roku 2025 – 
čím dříve, tím lépe! 

V Olomouci jsme uměli spravovat 
vodovody před r. 2000 a neexistuje 
důvod, proč se k takové praxi nevrátit. 
Z dlouhodobého hlediska to bude zna
menat zodpovědnější péči o infrastruk
turu a nižší ceny vodného a stočného pro 
obyvatele. ProOlomouc tento proces 
nastartovalo a pracovat na tom budeme 
intenzivně dál. Ti, kterým tečou z vod
ného a stočného stamiliónové zisky, se 
jich nevzdají jen tak. Transformaci vo
dárenství půjde lehce brzdit nebo vysta
vět jiné penězovody. Stejně tak součas
né vedení města, které si nevědělo rady, 
jaký zvolit směr, není zárukou, že to 
bude vědět po volbách. ProOlomouc si 
to však s Veolií rozdá bez servítků a vrá
tí vodu zpět Olomoučanům. Pomozte 
nám ve volbách svým hlasem a zachraň
me vodu pro Olomouc. 

Minimální roční výdaje 
zajišťující obnovu 
vodárenské infrastruktury 
(přijatý Plán obnovy):

115 mil. Kč

Skutečně  
vynaložené  
výdaje

2013 42,1 mil. Kč

2014 7,1 mil. Kč

2015 19,5 mil. Kč

2016 51,9 mil. Kč

2017 79,7 mil Kč

Zisky vodárenských společností z ceny 
vodného a stočného v r. 2014

Olomouc 15,3 % 

Č. Budějovice 7,1 %

Hradec Králové 7,0 %

Zlín 11,6 %

Plzeň 6,3 %

Ostrava 10,1 %

Brno 4,6 %

Praha 10,1 %

Tomáš Pejpek, zastupitel,  
kandidát na primátora

Město hospodaří mizerně. 
Cestu k blahobytu začneme 
snížením dluhu
Čísla jsou neúprosná. Dluh města činí 
dvě miliardy. Samotný Andrův sta-
dion přijde na další půlmiliardu, což 
je 240 kilometrů opravených chod-
níků. Město musí přestat chaoticky 
investovat a látat rozpočet zběsilým 
výprodejem majetku. ProOlomouc 
nastartuje cestu k bohaté metropoli 
snížením dluhu a přípravou systémo-
vého investičního plánu. 

Když na jaře jednali zastupitelé o koupi 
Androva stadionu, z podkladů vyčet
li, že jednají o obchodu za 145 milió
nů. Podívali jsme se věci podrobněji 
na zoubek a zjistili jsme, že spolu s úro
ky, odpisy, výdaji na provoz a s připo
čtením podpory fotbalovému klubu 
bude nákup stadionu stát za 20 let přes 
půl miliardy korun. Za takovou částku 
je možné kompletně zrekonstruovat 
třídu Svobody či dvakrát Masarykovu 
ulici. Nebo pořídit 400 přechodů či 
opravit 240 km chodníků. 

Dluh nás všechny připravuje 
o další stamiliony na dotacích 
Zastupitelstvo koupi stadionu velkou 
většinou hlasů schválilo navzdory 
tomu, že hospodaření města na tom 
není nejlépe. Olomouc tíží dluh, který 
se v posledních letech pohybuje mezi 
1,9 – 2,1 miliardy, a na úhradu dluhu 
a úroků ročně radnice platí 5 – 13 % 
z celkových výdajů rozpočtu. To je 
opravdu hodně, protože tyto peníze by 
bylo možné násobit dotacemi. Kvůli vy
sokému zadlužení přicházíme o mno
ho set miliónů korun ročně. Na péči 
o město a investicích do rozvoje je to 
samozřejmě vidět.

Nejsou to jen chybějící přechody 
a roky neopravované ulice, ať už jde 
o třídu Svobody nebo ulice v Holici či 

zanedbané mosty, na kterých se pro 
jistotu nesmí míjet tramvaje. Olo
mouc také nemá prostředky na inves
tice do infrastruktury nových obytných 
čtvrtí či průmyslových okrsků. Radnice 
sotva stíhá lepit ty nejhorší díry. 

Zadlužení snížíme o 15 procent. 
Investicím dáme smysl a řád
Co je potřeba změnit? V principu dvě 
věci. Na jedné straně účinně snižovat 
dluh – navrhujeme min. o 15 % za vo
lební období. Na druhé straně je potře
ba přestat chaoticky investovat (jako 
u Androva stadionu), ale zmapovat po
třeby, domluvit se na prioritách města 
a zaměřit se na ně.  A potom obracet 
každou korunu dvakrát v ruce, přísně 
hlídat racionalitu výdajů i hospodaření 
magistrátu a městských organizací. 

Co jsou priority? Jedná se o řadu věcí 
od péče o existující dopravní a technic
kou infrastrukturu, přes rozvoj udrži
telné dopravy až po sociální výdaje či 
udržení výše výdajů na kulturu. K pri
oritám ProOlomouc také patří ukončit 
trend privatizace městského majetku, 
který už mírněji, ale přece pokračoval 
i v tomto volebním období. Olomouci 
chybí bytový fond pro potřebné i po
zemky pro rozvoj města.

Cesta k bohaté metropoli 
začíná u letošních voleb 
Hospodaření města bude vždy poli
tickým kompromisem. ProOlomouc 
bude usilovat o to, abychom se vrátili 
ke zdravému hospodaření, které v bu
doucnu přinese městu prosperitu. Čím 
dřív začneme, tím dříve bude z Olo
mouce opravdu bohatá metropole.

Tomáš Pejpek, zastupitel,  
kandidát na primátora

Třikrát lepší 
parkování
Pilotní projekt pro dostupné 
parkování v Nových Hodolanech
Stížnosti na nedostatek parkovacích 
míst v mnoha olomouckých městských 
částech radnice dlouhodobě přehlíží. 
Ve spolupráci s Komisí městské části 
Nové Hodolany zahájíme pilotní pro
jekt rezidenčního parkování, který 
bude upřednostňovat místa k zaparko
vání pro místní obyvatele před dojíždě
jícími.

U paneláků parkovací domy 
nebo hromadné garáže
Obyvatelům panelových sídlišť na
bídneme pozemky pro vybudování 
družstevních nebo soukromých par
kovacích domů či hromadných garáží. 
Možnost výstavby předchystáme změ
nou územních a regulačních plánů. 
Rezidentní parkování by se na sídliš
tích minulo účinkem, neboť zde v na
prosté většině parkují pouze rezidenti, 
nárok na parkovací kartu by tak měli 
všichni, kteří zde parkují.

Petr Daněk,  
kandidát č. 7
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Zaměstnanci si zaslouží 
schopné šéfy a férové vedení
Zajistíme obojí
Zavedeme pravidelné kulaté sto-
ly s řadovými zaměstnanci města 
a městských organizací. Umož-
níme jim hodnotit své vedoucí. 
A nebude to jen formalita: názory 
zaměstnanců budeme respektovat 
a vyvozovat z nich důsledky. Bez 
motivovaných lidí totiž lepší Olo-
mouc nevybudujeme.
Spokojený a motivovaný zaměstna-
nec dosahuje lepších výsledků. Fru-
strovaný zaměstnanec pracuje hůře, 
volí „vnitřní emigraci“ nebo odchází 
za lepším. Proč se této zásady nedrží 
město Olomouc?

Práce, kde peníze nejsou 
na prvním místě 
Pokud jste někdy pracovali v městských 
službách, znáte to z vlastní zkušenosti: 
svou práci máte rádi, možná ji dokonce 
berete jako poslání a snažíte se odvádět 
ty nejlepší výsledky. Peníze často ne
hrají nejdůležitější roli – takový knihov
ník, divadelní baletka nebo sociální pra
covník berou podprůměrné platy. Ani 
řadoví úředníci si, vzdor předsudkům, 
nepřijdou na kdovíjaké peníze – stačí se 
podívat do tabulek, podle kterých jsou 
placeni. Tito lidé zkrátka bývají k dob
rým výsledkům a poctivé práci pro ob
čany motivováni sami o sobě a stačí jim 
neházet klacky pod nohy. To je úkolem 
místních politiků – zajistit pracovníkům 
schopné a spravedlivé vedoucí manaže
ry. Skutečnost?

Pět skutečných příběhů 
bez happy-endu pro město
SRDCAŘ: Pracoval v kulturní institu
ci za 10 tisíc měsíčně a kdyby neměl 
arogantní ředitelku, pracuje tam do
dnes. „Já své zaměstnance nechválím, 
na to máme prémie,“ řekla jednou, 
když si opět stěžoval na demotivují
cí vedení a připsala mu na výplatnici 
pětistovku. „Já to tady mám jisté až 
do důchodu,“ poučila ho jindy. Srd
cař dnes pracuje jako marketingový 
ředitel v jiném městě. SAMARITÁN: 
Pomáhal několik let obětem domácí
ho násilí. Kvůli arogantnímu a závis
tivému vedení v Olomouci skončil, 
dnes pracuje v Praze na ministerstvu. 
UČITELKA: Vzdělávala děti s fyzic
kými i mentálními handicapy. Kvůli 
arogantnímu vedení dnes pracuje 
jako rehabilitační sestra pro soukro
mou firmu. BOJOVNÍK: V příspěv
kové organizaci pracoval v kolektivu 
semletém arogantním vedením.  Ne
zdravé a klientelistické prostředí, ne
byla radost chodit do práce. Vzepřel 
se, vystoupil z davu a nakonec docílil 
nápravy. Během toho však zjistil, že 
politici na radnici oplývají stejnou mí
rou arogance a amatérismu. PĚŠÁK. 
Zažívá podobné věci, ale mlčí. Ne
mění zaměstnání, nevystoupí z davu, 
aby bojoval. Problémy s arogantním 
vedením řeší vnitřní emigrací. Místo 
radosti ze smysluplné práce jen přeží
vá. Výsledky má uspokojivé, ale mohl 
by je mít lepší, nebo dokonce vynika
jící. Tratí na tom město. My všichni.

Neslibujeme vám více 
peněz. Slibujeme respekt 
a férové vedení  
Pracujete pro organizaci spravovanou 
městem či přímo pro město a výše uve
dené situace vám něco připomínají? 
Máte vedoucího, který se za vás ne
postaví, protože se bojí ředitele nebo 
radnice? Je vaše vedení arogantní a ne
schopné, ale sebejisté díky „politic
kému krytí“? Pak se nenechte otrávit 
a raději přijďte k volbám – změníme to! 
Na nás, řadových zaměstnancích, měs
to stojí, bez nás nelze „město jako Ox
ford“ vybudovat. My jsme ti, kteří chtějí 
pracovat pro Olomouc a mít z dobře 
vykonané práce radost. Město musí být 
příkladným zaměstnavatelem a s jeho 
zaměstnanci nesmí být zacházeno jako 
s onucemi. Proto hnutí ProOlomouc 
zavede po volbách zcela nový kurs. 
Říkáme zaměstnancům: „My s vámi 
počítáme a váš názor nás zajímá“. První 
krok je jasný: ihned po volbách zavede
me pravidelná setkávání radnice s řa
dovými zaměstnanci města a také jim 
umožníme hodnotit své šéfy. A jejich 
hlasu budeme naslouchat. Bezprostřed
ně také zavedeme povinné rekonkurzy 
ředitelů po šesti letech v příspěvkových 
organizacích. Budeme trvat na zastou
pení odborníků ve statutárních orgá
nech městských akciovek. Další změny 
budou následovat. Pomozte nám vybu
dovat úspěšnější Olomouc! 

Vojtěch Pospíšil, kandidát č. 4 
a řadový zaměstnanec města
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Ing. arch. Tomáš Pejpek (51),  
architekt, Chválkovice, 

předseda hnutí ProOlomouc

Ing. arch. Pavel Grasse (57),  
architekt, hudebník, Olomouc, 

ProOlomouc

Petr Macek (38),  
manažer charitativní organizace, 

Nová Ulice, ProOlomouc

MgA. Vojtěch Pospíšil, DiS. (34),  
hudebník, Olomouc,  

ProOlomouc

MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D. (64),  
lékařka – kardioložka,  
Radíkov, ProOlomouc

akad. soch. Martin Lubič (56),  
architekt, Hodolany,  

ProOlomouc

Ing. arch. David Helcel (51),  
architekt, Olomouc,  

ProOlomouc

Ing. arch. Petr Daněk (38),  
architekt, Droždín,  

ProOlomouc

Martin Šinkovský (39),  
spisovatel, Olomouc, 

ProOlomouc

Ing. arch. Luděk Jasiok (51) 
architekt, kavárník, soudce Stavovského soudu ČKA, 

Chválkovice, bez politické příslušnosti

Jana Michlová (50),  
operátorka call centra na zákaznické lince, 

Povel, bez politické příslušnosti

U voleb označte celou 
stranu. Křížkování 
jednotlivců může 
váš hlas oslabit
Dobré vědět: v komunálních vol-
bách má každý volič ne jeden, ale 
celých 45 hlasů. Nejrychlejší mož-
ností je zaškrtnout název celé stra-
ny. Pokud křížkujete jednotlivce, 
vystavujete se nebezpečí faktické-
ho oslabení svého hlasu. 
Olomoucké zastupitelstvo má 45 čle
nů, proto může každý volič křížkovat 
až 45 kandidátů, klidně i napříč stra
nami. Nejsnazší možností, jak nepřijít 
o žádný ze svých 45 hlasů, je označit 
křížkem celou kandidátku – pak získá
vá hlas automaticky prvních 45 kan
didátů vybrané strany. Další, avšak 
zdlouhavější a poněkud riskantnější 
možností je křížkovat jednotlivce. 
V tom případě však musí volič zaškrt
nout rovných 45 kandidátů a pokud 
jich označí méně, svůj hlas fakticky 
oslabuje. Pokud volič využije například 
jen čtyři preferenční hlasy, jak je zvyk
lý z celostátních voleb, pak zbylých 
41 nevyužitých hlasů propadá.

Vůbec nejhorší možností je pak 
zakřížkovat více než 45 kandidá
tů – v tom případě vašich 45 hlasů 
kompletně propadne. Pokud tedy 
chcete mít z Olomouce „město jako 
Oxford“, prosíme vás, abyste označili 
křížkem název hnutí ProOlomouc – 
a pak už tužku odložili, hodili lístek 
do urny a drželi nám i sobě palce.  
Děkujeme.

-red-

Hnutí se srdcem ve znaku 
se uchází o váš hlas
Politika by neměla být jen věcná nebo 
transparentní. Měla by se dělat i srd
cem a s jasným vědomím, co chci 
změnit k lepšímu a proč. My takové 
kandidáty máme. Jsou to srdcaři. Jsou 
někdy až příliš nekompromisní: trvají 
na dodržování pravidel, na odborných 
poznatcích, srovnávají naši správu 

města s praxí odjinud.
Když jsme zakládali před 4 lety 

ProOlomouc, nevěděli jsme, zda 
uspějeme. Ve volbách jsme získali 
2 mandáty a stali jsme se nejpraco
vitější opozicí za mnoho let. S částí 
našich představ jsme uspěli – témata 
urbanismu, veřejného prostoru nebo 

infrastruktury dnes píší do svých 
programů i ostatní strany. Je za námi 
mravenčí práce nad řadou kauz. 
K odborným znalostem jsme doplni
li zkušenosti z fungování magistrátu 
a politiky a připravili se na převzetí 
odpovědnosti za správu města. Vy
tvořili jsme tým s odborným zázemím 
v řadě oblastí. A především jsme zís
kali srdce řady obyvatel města, kteří 
vidí, že je možné chod věcí v Olo
mouci ovlivnit. Že člověk nemusí jen 
marně leštit kliky nebo rezignovat 

a že když se spojíme, i obtížné věci je 
možné postupně změnit.

V Olomouci vládne 20 let „opozič
ní smlouva“. Buďme spravedliví: za tu 
dobu se spousta věcí podařila. Posled
ní roky už je to však jen stagnace. Olo
mouc potřebuje novou energii a vizi, 
za kterou půjde. My ji přinášíme. Ta 
změna musí být skutečná. V kuloárech 
se nyní mluví o povolební spolupráci 
ANO s dosavadními vládci města. My 
v ProOlomouc vám rovnou dáváme 
čestné slovo, že s politiky s máslem 

na hlavě do holportu nepůjdeme. Na
opak všem, kdo to myslí s Olomoucí 
dobře, nabízíme spolupráci. 

Jak ve volbách uspějeme, jaké 
podmínky budeme mít pro uplatňo
vání programu a otevřený styl poli
tiky, o tom rozhodujete ve volbách 
vy. Máteli podobné názory na to, co 
Olomouc pálí a potřebuje, přesvědč
te k volbě ProOlomouc i lidi z vašeho 
okolí. 

-red-

12. Mgr. Vilém Skyba (37), senior manažer investičních projektů, Neředín, bez politické příslušnosti   13. Ing. Roman Šimek (53), lesník, Droždín, bez politické příslušnosti   14. Věra 
Zapletalová (49), zdravotní sestra, Holice, bez politické příslušnosti   15. Petr Švarc (41), podnikatel, Nové sady, bez politické příslušnosti   16. Mgr. Filip Jung (32), projektový 
manažer, Nová Ulice, bez  politické  příslušnosti   17. Bc. Kateřina Dobrozemská  (38), manažerka sociálních služeb, Nová Ulice, bez  politické  příslušnosti  18. Mgr. Alexandr 
Jeništa (41), překladatel, produkční, Olomouc, bez politické příslušnosti   19. Zdeněk Kříž (48), stavbyvedoucí, Nemilany, ProOlomouc   20. MgA et. MgA. Magda Ada Johnová (40), 
pedagog literárně-dramatického oboru, Hejčín, ProOlomouc   21. Ing. Ondřej Kabelka (27), stavbyvedoucí, Olomouc, bez politické příslušnosti   22. Bc. Barbora Krudencová (43), 
referentka pro vědu a  výzkum LF UP, Olomouc, bez  politické  příslušnosti   23. Vladimír Foret (35), hudební dramaturg, Olomouc, bez  politické  příslušnosti   24. Mgr. Hana 
Prekop Dvorská (38), vedoucí marketingu, Svatý Kopeček, bez politické příslušnosti   25. Mgr. Karel Svitavský (30), historik, Lazce, bez politické příslušnosti   26. MUDr. Zuzana 
Burianová  (54), lékařka, Olomouc, bez  politické  příslušnosti   27. MDDr. Jan Mutňanský  (33), zubní lékař, Olomouc, bez  politické  příslušnosti   28. Doc. MUDr. Daniel 
Šaňák, Ph.D.  (42), lékař, vysokoškolský pedagog, Olomouc, bez  politické příslušnosti   29. Mgr Taťána Nátěstová (58), ředitelka Mateřské školy UP Olomouc, Nové  Sady, 
bez politické příslušnosti   30. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. (35), VŠ pedagog a věděcký pracovník, Hodolany, bez politické příslušnosti   31. Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D. (58), 
odborná asistentka PdF UP Olomouc, Neředín, bez politické příslušnosti   32. Ing. arch. Otto Schneider (66), architekt, Bělidla, bez politické příslušnosti   33. Josef Motáň (46), 
jednatel stavební firmy, Chomoutov, bez  politické  příslušnosti   34. Mgr. Bohumil Ptáček (36), kartograf , Lazce, bez  politické  příslušnosti   35. Bc. Jakub Šindelka (34), 
administrativní pracovník, Slavonín, bez  politické  příslušnosti   36. Ing. arch. Jan Šmoldas (65), architekt, Olomouc, bez  politické  příslušnosti   37. Marta Ševčíková (65), 
stavební technik, Olomouc, bez  politické  příslušnosti   38. Ing. arch. Petr Nosál (48), projektant, Nová Ulice, bez  politické  příslušnosti   39. Ing. Jan Kunčík (35), webdesigner, 
Hejčín, bez politické příslušnosti   40. Mgr. Vendula Rulcová (37), učitelka SŠ, Olomouc, bez politické příslušnosti   41. Mikuláš Daněk (27), distributor, DJ, promotér, Olomouc, 
bez  politické  příslušnosti   42. Michal Mareš  (42), šéfkuchař, Olomouc, bez  politické  příslušnosti   43. Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková (35), editorka, Olomouc, 
bez  politické  příslušnosti   44. Mgr. Martina Mertová (40), historička umění, Hejčín, bez  politické  příslušnosti   45. Mgr. Jaroslav Šindelka (55), speciální pedagog, Slavonín, 
bez politické příslušnosti
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Bc. Kateřina Dobrozemská (38)

kandidátka č. 17
ředitelka olomoucké pobočky 
Člověk v tísni, o. p. s., Olomouc

PROČ PODPORUJi?
ProOlomouc podporuji proto, že chce 
z našeho města vytvořit především 
dobré místo k životu. Čerpají inspiraci 
odjinud, zároveň se dlouhodobě zají
mají, co občany opravdu „pálí“ a nejde 
jim jen o centrum, ale třeba i o Holici 
nebo Kopeček. To je pro mne podstat
né – možnost ovlivnit, co v Olomouci 
chceme a potřebujeme.

Doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.  
(42)

kandidát č. 28
lékař, vysokoškolský pedagog, Olomouc, 
bez politické příslušnosti

PROČ PODPORUJi?
Hnutí ProOlomouc podporuji dlouho
době. Imponuje mi jeho komplexní, 
smysluplná, ale především zcela reál
ná vize, jak zlepšit život obyvatelům 
Olomouce. Potvrzují to výsledky dosa
vadní práce v zastupitelstvu, kde hnutí 
ProOlomouc prosadilo nebo posunulo 
správným směrem řadu důležitých 
věcí, přestože bylo v opozici.

Matěj Dostálek (33)

podporovatel hnutí ProOlomouc
ředitel Pevnosti poznání, Olomouc

PROČ PODPORUJi?
Tomáš Pejpek je skvělý olomoucký 
urbanista a architekt. Mimo mnoha 
územních plánů pro města a obce je 
spoluautorem jedné z nejpozoruhod
nějších staveb posledních let – vily na 
sile. Pro pozici primátora neznám kom
petentnějšího profesionála, který by 
tak dokonale znal problémy svého měs
ta a uměl je řešit.

Ing. arch. Luděk Jasiok (51)

kandidát č. 11
architekt, kavárník, soudce 
Stavovského soudu ČKA, Chválkovice, 
bez politické příslušnosti

PROČ PODPORUJi?
Protože Tomáš Perjpek má vizi, schop
nosti a skutečnou lásku k Olomouci.
Musí skončit dosavadní správa Olo
mouce, která udělala z historicky nej
krásnějšího města republiky vyprázd
něnou skořápku s rozbitými ulicemi 
a ostudnou tváří.  
Tomáš Pejpek, kterého znám přes 
30 let, je toho pro mě zárukou.


