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Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 7.4.2004  
 

Přítomni:Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová , MUDr. Bohumila Gremlicová , Jaromír 
Jurtík , Rozálie Kou řilová , Ing. Jan Látal , Petr Polívka , Anna Ševčíková , Jaroslav Šulc , Ing. Vilém 
Švec 
 
Omluveni: Miroslav Bureš , MUDr. Ivo Mareš 
 
Nepřítomni: Richard Navara  
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík  
 
 
Program: 
• zahájení 
• přehled o plnění úkolů z jednání komise dne 3.3.2004 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 
 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
 
Přehled o pln ění úkol ů z jednání dne 3.3.2004  
 
• MUDr. Gremlicová, vyrozumění p. Spáčilové ve věci restauračního zařízení MDC – komise 

vypouští ze sledování 
• p. Bureš – kontakt s Dr. Tichákem v záležitosti převzetí článku – komise vypouští ze sledování  
• požadavek na MPO v záležitosti dohledu na ul. Letců – viz odeslaná pošta 
• požadavek na HBH, R35 – viz. odeslaná pošta 
• regenerace sídliště Úzké Díly, pěší propojení k parcelám 53/33, 546/2, 545/5 –viz různé 
• změna ÚPnSÚ Olomouc č.8 lokalita 2 – viz. různé 
• novinový stánek u objektu herny na Tř. Míru   - viz různé 
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Odeslaná pošta  
 
 
• v souvislosti s problémy které nastaly při sběrové sobotě v městských částech Tabulový vrch a 

Neředín – umístění kontejnerů v nesprávných lokalitách – se předseda komise dne 30.3.2004 
obrátil s písemnou stížností na ředitele Technických služeb Olomouc 

• v souvislosti se započetím prací na 2. etapě rekonstrukce Tř. Míru požádal předseda komise  
dopisem ze dne 29.3.2004 služebnu Městské policie Tererovo nám. o zajištění dohledu na trase 
objížďky 

• předseda komise se dopisem ze dne 29.3.2004 obrátil na HBH Projekt  se žádostí o poskytnutí 
grafického podkladu průběhu trasy hranice chráněného ložiskového území cihelny  

• v souvislosti s připomínkami občanů městské části Neředín na provádění stavby 2.etapy 
rekonstrukce Tř. Míru požádal předseda komise dopisy  ze dne 1.4.2004 a 6.4.2004 investora 
stavby o dořešení některých problémů  - provizorní panelový chodník, rozkopávky v ul. Letců 
atd. 

 
 
Doručená pošta  
 
• 5.4.2004, Ing. Krátký – požadavek na spolupráci s Českým statistickým úřadem 
• č.j.ŽP4036/04-Př ze dne 15.3.2004 – odpověď odboru životního prostředí MmOl paní Květoslavě 

Dvořákové ve věci přemnožení holubů – na vědomí 
• č.j. ŽP/2162/2004/Pla ze dne 9.2.2004 – informace OŽP MmOl o sběrových sobotách 
• č.j.OPS/756/2002/Pe ze dne 23.3.2004, Ing. Pešatová, stavební povolení, Obchodně 

společenské centrum Horizont – dostavba areálu hypermarketu Globus  
• č.j.OPK/412/2004/Pa ze dne 22.3.2004, Miluše Pazderová – stavební povolení Horizont 

Olomouc – Obchodně společenské centrum 
• č.j.MAJ-EM/70/2004 ze dne 29.3.2004 – pronájem částí pč. 324/109 a 540/25 pro realizaci 

stavby R 35  , HBH projekt. Komise nemá námitek. 
• č.j.MAJ-EM/63/2004 ze dne 24.3.2004 – pronájem části p.č. 487/7 pro společnost 

RAILREKLAM, umístění reklamního nosiče, sjednání nájemní smlouvy s platným vlastníkem. 
Komise nemá námitek. 

• č.j.MAJ-PR/21/2004/Ženožičková ze dne 23.3.2004 – pronájem části p.č.470/3, Miloš Brückner. 
Komise nemá námitek. 

• č.j.ÚSO/326/2004/Če ze dne 17.3.2004 – zahájení územního řízení Regenerace panel. Sídliště 
Úzké díly – dopravní řešení – RC 1, RC 2. RC 3 

• č.j.ÚSO/325/2004/Če ze dne 22.3.2004 – dtto – RC 4, RC 6 
• č.j.OPK/1038/2004/Ma ze dne 22.3.2004 – zvláštní užívání komunikace 
• č.j.OPK/970/2004/Ma ze dne 23.3.2004 – dtto 
• č.j.ŽP/OPZ/141/2004/Jar ze dne 22.3.2004 – zvláštní užívání veřejné zeleně 
• č.j.ŽP/OPZ/140/2004/Jar ze dne 22.3.2004 – dtto 
• č.j.OPK/883/2004/Ma ze dne 15.3.2004 – zvláštní užívání místní komunikace 
• č.j.OPK/1013/2004/Ma ze dne 29.3.2004 – dtto 
• č.j.OPK/1148/2004/Ma ze dne 30.3.2004 – dtto 
• č.j.OPK/754/2004/Ma ze dne 8.3.2004 – dtto 
• č.j.ŽP/OPZ/104/2004/Jar ze dne 3.3.2004 – zvláštní užívání zeleně 
• č.j.OPK/1126/2004/Ma ze dne 1.4.2004 – zvláštní užívání místní komunikace 
• č.j.OPK/1204/2004/Ma ze dne 1.4.2004 – dtto 
• č.j.OPK/1203/2004/Ma ze dne 1.4.2004 – dtto 
 
 
Různé 
 
• předseda komise podal informaci o nových hygienický požadavcích na dětská pískoviště 
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• předseda komise podal informaci o seznamu ulic města, které jsou ve správě TSmO 
• na jednání komise se dostavili strážníci MPO číslo 127 a 128. Připomínky členů komise: 
                     vrak na ul. Politických vězňů 
                     nedodržování povolené rychlosti na výjezdu z rondelu do ul. Letců 
                     v tomto smyslu je třeba osadit DZ B20a – 30Km/h 
• paní Ingrišová požádala komisi o součinnost ve věci zachování dětského pískoviště. Polohu 

pískovišt ě sdělí  tajemnici komise JUDr. Dorazilové. 
• na jednání komise se dostavili majitelé některých rodinných domů z lokality Neředín Na vršku a 

informovali komisi o oznámení o zahájení územního řízení na výstavbu  nových bytových domů 
v této lokalitě.Současně informovali komisi o stanovisku k tomuto územnímu řízení zaslanému 
odd. územně správnímu stavebního odboru, které zpracovali manželé Paličkovi jako zástupci 
majitelů domů a které  obsahovalo řadu připomínek (kopie stanoviska uložena u předsedy 
komise). Dále informovali komisi o petici k předmětnému územnímu řízení, kterou podali jako 
zástupci majitelů domů p. Marta Havlíčková a p. Mgr. Michal Palička (kopie petice uložena u 
předsedy). Oba dokumenty obsahují připomínky  týkající se podlažnosti navrhovaných bytových 
domů, ztráty soukromí, parkovacích ploch, životního prostředí, zvýšení hustoty provozu, 
zastínění pozemků atd. Následně  požádali komisi městské části Neředín o podporu svých 
připomínek.Po obsáhlé diskusi navrhnul člen KMČ Ing. Jan Látal následující text stanoviska 
komise s tím, že tento bude zaslán Radě města Olomouce: 

 Komise městské části Neředín doporučuje Radě města Olomouce zabývat se peticí občanů a 
podporuje řešit umístění a výšku navržených bytových domů způsobem citlivým k výšce 
okolních rodinných domů. 

       Termín: do 5.5.2004 
       Odpovídá: p ředseda komise 
• novinový stánek u objektu herny na Tř. Míru – p. Hučín připraví písemně stížnost na jednání 

komise dne 5.5.2004,  komise postoupí k řešení majetkoprávnímu odboru MmOl 
       Termín: do 15.5.2004  

Odpovídá: p ředseda komise 
• předseda komise podal informaci o průběhu příprav na slavnostní setkání seniorů městské části 

Neředín 
• komise obdržela žádost o zachování dětského pískoviště mezi bytovými domy č.o. 27,29 a 

23,25 na ul. Norská. Komise doporučuje, bude odesláno na OŽP MmOl. 
Termín: do 5.5.2004 

      Odpovídá: p ředseda komise 
• předseda komise informoval o průběhu závěrečného projednání aktualizace generelu 

cyklistických stezek v lokalitách Neředín, Hejčín a Tabulový vrch dne 4.3.2004 
• předseda komise informoval o výluce tramvajového provozu na trase Palackého -  Neředín 

v souvislosti s 2. etapou rekonstrukce Tř. Míru. Informace byla umístěna na internetové stránky 
komise. 

• předseda komise informoval o nabídce nadace ČEZu „Duhová energie“ poskytnout městu 
Olomouc nadační příspěvek k vybudování dětského hřiště nesoucího název „Duhové hřiště“. 
Mezi jinými lokalitami byla vybrána Radou města Olomouce lokalita Neředín – Úzké Díly pro 
hřiště modulu C pro děti od 6 do 10 let – horolezecká stěna s povrchem imitace pískovce a 
multifunkční herní sestava. Výběr lokality byl dán četností dětí školního věku v nejhustěji 
obydlených částech města, dalším kriteriem byla dostatečná prostorová rezerva bez záměrů na 
rozvoj dopravy a infrastruktuty. Příspěvek nadace je 2 mil. Kč, pozemek do projektu vloží město, 
které je stavebníkem a budoucím majitelem hřiště. Dle návrhu časového  harmonogramu 
realizace se dokončení stavby předpokládá do 30.8.2004. 

• Regenerace sídliště Úzké díly Neředín – zajištění vazby pěších tras. Komise doporučuje řešit 
majetkoprávní vztahy v území tak, aby bylo možno navržené pěší trasy realizovat. O součinnost 
bude požádán OKR MmOl.  
Termín: do 5.5.2004 
Odpovídá: p ředseda komise  
 
 
 



 4 

• připomínky členů Komise:  
propadlá vpusť na ul. Neředínská u domu č.o. 36 -  uvědomit vlastníka  
Termín: do 5.5.2004 
Odpovídá: p ředseda komise 

      křižovatka ulic Neředínská x Letců, propadlá vozovka -  uvědomit vlastníka 
      Termín: do 5.5.2004 
      Odpovídá: p ředseda komise 
      Nároží ulic Lomená, Letců, rozbitý chodník -  uvědomit vlastníka 
      Termín: do 5.5.2004 
      Odpovídá: p ředseda komise 
• předseda předal materiály do informačních vitrín 
• informace – folklorní soubor Krajina obdržel v rámci příspěvků v oblasti využití volného času 

částku 5000.-Kč 
• oprava zvonku do jednací místnosti 

Termín: do 5.5.2004-04-26 
Odpovídá: p ředseda komise  

• pan Polívka předal předsedovi text poděkování řediteli ZŠ J. Hálovi za jeho pomoc při pořádání 
besedy v sokolovně  dne 26.3.2004se žádostí o umístění do informačních vitrín. 
Termín: do 5.5.2004 
Odpovídá: p ředseda komise 

• sdružení dětí a mládeže Duha velká medvědice požádalo komisi o pomoc při zajištění místnosti 
pro klubovou činnost. Je možno nabídnout jednací místnost komise. 
Termín: do 5.5.2004 
Odpovídá: p ředseda komise  

• investice z prostředků komise na rok 2004: 
Návrhy:    1.instalace automatického zvonění do kaple na ul. Neředínská – p. Ševčíková  
                 2.osazení laviček na pěší trase ke Globusu – paní MUDr. Gremlicová 

                       3.revitalizace a oprava prameniště v ul. Úvoz – Ing. Švec 
      Komise všechny návrhy schvaluje. 
      Náklady: ad.1 – zjistí p. Šev číková         
                     ad.2 -  zjistí p ředseda komise    
                     ad.3 -  zjistí Ing. Švec  
                     Termín: do 5.5.2004 
• změna ÚPnSÚ Olomouc, lokalita 2, bydlení, bude připraven podpůrný text komise 

Termín: pro nejbližší zasedání ZMO   
      Odpovídá: pan Švec, pan Bureš 
 
 
Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hod. 
 
Příští řádné jednání komise se uskuteční dne 5.5.2004 
 
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová, tajemník komise 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Ing. František Minařík 
                                                                                      předseda KMČ č.12 Neředín 


