
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise městské části č.11 Neředín 

ze dne 5.10.2005  
 
 
 

Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová , Rozálie Kou řilová , Anna  
                Ševčíková , Jaroslav Šulc , Jaromír Jurtík , MUDr. Ivo Mareš , Petr Polívka ,  
               Mgr. Soňa Vodáková  
 
Nepřítomni: MUDr. Bohumila Gremlicová , Ing. Vilém Švec  
 
Omluveni: Ing. Jan Látal , Miroslav Bureš 
 
Přítomni strážníci MPO č. 096 a 112 
 
 
Program: 
 
• zahájení 
• přehled plnění úkolů z jednání komise dne 7. 9. 2005 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
Přehled pln ění úkol ů z jednání komise dne 7.9.2005  
 
 
• p. Jaromír Odstrčil, Foersterova 55 – požadavky, viz odeslaná pošta 
• p. Květoslav Komínek, Gen. Píky 4, využívání zelené plochy před bytovými domy v ul. Gen. Píky 

č. 2 a 4 - viz odeslaná pošta 
• Mgr. Puhač, reakce na nabídku využití volné kapacity ploch pro zřízení nových laviček a opravu 

stávajících, viz odeslaná pošta 
• seznam sběrových sobot, stanoviště  mimo území KMČ, viz odeslaná pošta 

  Komise městské části č.11 Neředín 



• zaplevelení stávající zelené plochy u konečné zastávky tramvaje v Neředíně. Bude prověřeno na 
místě samém 
termín: 2.11.2005 
odpovídá: pan Polívka 

• kontrola stavu výsadby ve vrbové aleji – úkol trvá 
termín: 2.11.2005 
odpovídá: pan Bureš  

 
 
Odeslaná pošta  
 
• 13. 9. 2005 – primátor města - odpověď na dotaz v záležitosti koordinace níže uvedených 

staveb: 
- kanalizační sběrač B VIII 
- projekt“ Pražská Západní“ 
• 14. 9. 2005 – OVVI - žádost KMČ o předláždění části chodníku na pěší trase k supermarketu 

Globus 
• 14. 9. 2005 – Mgr. Puhač - žádost o opravu a údržbu laviček 
• 16. 9. 2005 – OD - postoupení požadavku primátora města na zřízení zpomalovacích prahů na 

ul. Norská   
• 26. 9. 2005 – Mgr. Puhač -  požadavky pana Odstrčila: 
• 26. 9. 2005 – Mgr. Puhač - žádost p. Květoslava Komínka, Gen. Píky 4 
• 29. 9. 2005 – OŽP - upozornění  na chybné stanovení sběrného stanoviště na  
      Tř. Svornosti 
 
 
Doručená pošta  
 
• č.j. ÚSO/1282/2005/Če - oznámení o zahájení územního řízení – řadové domy Olomouc 

Neředín 
• č.j. OKR/3619/2005/Vy - výzva k předkládání projektových námětů z Odboru koncepce  
      a rozvoje MmOl 
      1. námět – kanalizace v Neředíně 
      2. námět – naučná stezka kolem olomouckých pevností 
      termín: 14.10.2005 
      odpovídá: p ředseda komise  
• 29.9.2005, TSMO - přehled činnosti na měsíc říjen 2005  
• č.j. MAJ-PR/143/2005/Číhalová ze dne 1.9.2005 - žádost o prodej části p.č. 290 v KÚ Neředín 

ke zřízení výběhu pro zatoulaná zvířata. Komise nemá námitek. 
• č.j. MAJ-EM/137/2005 ze dne 19.9.2005 - žádost o sdělení stanoviska k pronájmu části p.č. 

302/10 za účelem realizace stavby R 35 1. etapa. Komise nemá námitek. 
• č.j. MAJ-PR/21/2005/Číhalová ze dne 26.9.2005 – žádost o výpůjčku části p.č. 593 za účelem 

užívání jako zahrady pro občanské sdružení Studio Čtyřlístek.  Komise nemá námitek. 
• č.j. ŽP/13626, 13627/05/Sk ze dne 13.9.2005 – stavební povolení „Olomouc, Projekt Pražská 

Západní“ bytová výstavba 344 bytů „SO08 Kanalizace a SO09 Vodovod“ 
 
 
Různé 
 
• Mgr. Leoš Kučerka požádal o výsadbu živého plotu v okolí bytového domu v ul. Politických 

vězňů 737/1B. Žádost byla projednávána při jednání KMČ dne 6. 4. 2005, kdy byla  po 
projednání s OVVI v závislosti na zůstatku investičních prostředků KMČ přislíbena realizace 
v podzimním období r. 2005. Předpokládané náklady činí 20.000,-Kč. Záležitost v současnosti 
řeší OVVI - Mgr. Puhač, termín předpokládané realizace – konec r. 2005. Dořeší společně Mgr. 
Kučerka a Mgr. Puhač. 



• komisi byl JUDr. Alenou Daubnerovou zodpovězen dotaz týkající se platnosti hlasování 
v souvislosti s počtem členů komise přítomných na jednání, a to následovně: k platnému 
usnesení komise je třeba většiny hlasů všech jejích členů, ne pouze těch , kteří jsou přítomni na 
jednáni. 

• komisi navštívil p. Miroslav Pajorek, U Dvora 1A a požádal KMČ o spolupráci s dořešením 
následujících problémů: 

- instalace zpomalovacích prahů v ulici Neředínská. Rozhodující je názor vlastníka, což je v tomto 
případě Město Olomouc, zastoupené odborem dopravy. Záležitost je třeba předjednat s tímto 
odborem.   

- vybudování komunikace v ul. U Dvora. Stávající komunikace je průjezdná, avšak nezpevněná, 
což způsobuje problémy se sesuvem povrchu, stékání vody apod. 
Žadatel o problému informoval MmOl. Nabízené řešení – navezení štěrku – nepovažuje za 
dostatečné. Při jednání s MmOl bylo doporučeno, aby kontaktoval KMČ a záležitost řešil jejím 
prostřednictvím. P. Pajorek vyhotoví požadavek písemně a předá KMČ.  

- P. Pajorek se dotázal, jak lze řešit parkování vozidel v  prostoru křižovatky ulic Tř. Míru x 
Neředínská.  Standardní řešení je informovat Městskou policii.  

• p. Anna Ševčíková – dotaz na zástupce Městské policie, jak je možno řešit situaci vzniklou 
v souvislosti se zdevastovanou budovou domu č.p. 49, ul. Neředínská. Odpověď – záležitost je 
v kompetenci stavebního odboru, který může provést nápravu na náklady vlastníka. 

• p. Rozálie Kouřilová upozornila na vznik černé  skládky domovního odpadu v ul. Gen. Píky. 
• JUDr. Božena Dorazilová – informovala komisi o finančnchi prostředcích -  1600,- Kč na 

materiál, 600,- Kč na pohoštění. 
• JUDr. Dorazilová předala podklady týkající se čerpání rozpočtu v r. 2005 Mgr. Vodákové. 
• předseda komise předal materiály do informačních vitrín 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19,00 hod. 
 
Příští řádné jednání komise se uskuteční 2. 11. 2005 
 
Zapsala: Mgr. Soňa Vodáková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               Ing. František Minařík 
                                                                                              předseda KMČ č. 11 Neředín 

 
 

                                                                


