
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 7.3.2007                                                                         
   
 
 
 Přítomni: Ing. František Minařík,  Anna Ševčíková , MUDr. Bohumila Gremlicová,  
                Jaroslav Šulc , Jaromír Jurtík , Mgr. Soňa Vodáková,  Rozálie  Kou řilová , 
                 Petr Polívka  
  
Nepřítomni: MUDr. Ivo Mareš, Ing. Jan Látal, Miroslav Bureš , JUDr. Božena Dorazilová   
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík 
  
 
Program: 
 
• zahájení 
• přehled plnění úkolů z jednání komise dne 7. 2. 2007 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
 
Přehled pln ění úkol ů z jednání dne 7.2.2007  
 
• nominace členů KMČ pro volební období 2006 – 2010 -  viz odeslaná pošta 
• reakce na dopis DPMO, zavedení U-linky, úkol trvá 

termín: 4.4.2007 
odpovídá: p. Bureš 

• vyjádření ke stavbě dočasné staveništní  betonárky společnosti Skanska – viz odeslaná pošta 
• SmOl/Maj/22/8607/2006/Sk,SmOl/Maj/22/8040/2006/Le, SmOl/Maj/22/4651/2006/Žen – předáno 

majetkop. odboru 
• připomínky p. E. Pokorné – viz odeslaná pošta 
• připomínky p. Lengyela – viz odeslaná pošta 
 
 
 
 

  Komise městské části č.12 Neředín 



Odeslaná pošta  
 
 
• Mgr. Puhač, dne 8.2.2007 -   návrh nominace členů KMČ na volební období 2006 – 2010. 
• Mgr. Puhač, dne 27. 2. 2007 – připomínky p. Evy Pokorné  
• Skanska DS a.s., Ing. Josef Pecháček, dne 27. 2. 2007 – vyjádření k žádosti o povolení stavby 

dočasné staveništní betonárky  
• Mgr. Puhač, dne 27. 2. 2007 – připomínky p. Lengyela 
 
Doručená pošta  
 
• č.j. SmOl/OKR/19/148/2007/Št ze dne 5.2.2007 – oznámení o zahájení projednání Návrhu 

zadání souboru změn č. XVII ÚPnSÚ Olomouc. 
• č.j. SmOl/Maj/22/8634/2006/Ru ze dne 12.2.2007 – pronájem části pozemku p.č. 53/33 – zřízení 

zeleninové zahrádky. Komise nemá námitek. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

• č.j. SmOl/Maj/22/102/2007/Le ze dne 16.2. 2007 –  odprodej části parcely p.č.546/2 – zřízení 
zeleninové zahrádky. Komise nedoporučuje. Parcela je vedena v katastru jako ostatní plocha, 
ostatní komunikace. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

• č.j. SmOl/Maj/22/780/2007/HP ze dne 13. 2. 2007 - směna nemovitostí ve vlastnictví Univerzity 
Palackého a ve vlastnictví statutárního města Olomouce – sjednocení vlastnických vztahů. KMČ 
nemá námitek. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise  

• č.j. SmOl/Maj/22/8374/2006/Le ze dne 15. 2. 2007 -  pronájem parcely č. 546/2 – zřízení 
zeleninové zahrádky. Komise nedoporučuje. Parcela je vedena v katastru jako ostatní plocha, 
ostatní komunikace. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

• č.j. MAJ-PR/286/2004/Le  ze dne 19.2. 2007 –  pronájem parcely p. č. 615/19 společnosti 
Skanska DS a.s. - rozšíření nájemní smlouvy na část  výše uvedeného pozemku. KMČ nemá 
námitek s tím, že plocha bude následně uvedena do původního stavu. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

• č.j. SmOl/Maj/22/6707/2006/Ženožičková ze dne 20.2. 2007 – prodej parc. č.184/19  – pro 
přístup na pozemek, který má žadatel již pronajatý. Na požadovaný pozemek má žadatel 
uzavřenou nájemní smlouvu. KMČ nedoporučuje. Přístup je možný i za stávajícího 
majetkoprávního stavu. 
termín: ihned  
odpovídá: p ředseda komise 

• č.j. SmOl/Maj/22/8373/2006/Le ze dne 20.2. 2007 – pronájem části p.č.53/33  a části parc. 
č.546/2. Komise nemá námitek k pronájmu parc. č.53/33. Komise nedoporučuje pronájem 
p.č.546/2 .  Parcela je vedena v katastru jako ostatní plocha, ostatní komunikace. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

• č.j. SmOl/Maj/22/7809/2006/Ženožičková ze dne 23.2. 2007 – pronájem části p.č.598 /2  a části 
parc. č.505/1  – výstavba garáže v lokalitě řadových garáží na ul. Helsinská. Komise 
nedoporučuje. Realizace se dotýká zeleného pásu v ul. Helsinská. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

• č.j. SmOl/OVVI/97/63/2007/JP ze dne 28.2.2007, Bc. Jakub Pešata - oznámení o schválení 
nových názvů ulic. 



• č.j. SmOl/Maj/22/1397/2007/Ženožičková ze dne 6.3. 2007 –  prodej, případně darování p.č. 
1392/2  – sjednocení majetkových poměrů mezi objektem a pozemkem. KMČ nemá námitek. 
termín: ihned 
odpovídá . p ředseda komise 

• Věra Čalkovská, Norská 18, 779 00 Olomouc ze 7. 3. 2007 – podnět k úklidu chodníku a opravě 
schodů na ulicích Gen. Píky a Norská. Bude předáno Mgr. Puhačovi. 
termín: 4.4.2007 
odpovídá: p ředseda komise 

• Ing. Helena Pospíšilová, koordinátorka náměstků primátora ze dne 7. 3. 2007 -  směna pozemku 
parc. č. 1384 zast. pl. a nádvoří (vlastník PU Olomouc)  s budovou č.p.245 (vlastník město 
Olomouc) . KMČ nemá námitek. 

• MUDr. Pauček, Keltská 29, Olomouc - dopis  RNDr. Petru Loykovi, OŽP MmOl ze dne 13. 1. 
2007-  problematika hlučnosti útulku pro opuštěná zvířata v Olomouci-Neředíně. Součástí dopisu 
je podpisová listina dalších obyvatel.Na vědomí. 

• výsledky umístění preventivního radaru. 
 
Různé 
 
• MUDr. Gremlicová – konstatovala, že komise měla být informována o prodeji pozemku 

p.č.265/140  
• MUDr. Gremlicová – ocenila  umístění kontejnerů na tříděný odpad u trafostanice. 
• jednání komise se zúčastnili strážníci MP služ. č.  157, 047. 
• předseda komise předal materiály do informačních vitrín 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18,00 hod. 
 
Příští řádné jednání komise se uskuteční 4. 4. 2007 
 
Zapsala: Mgr. Soňa Vodáková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Ing. František Minařík 
                                                                                              předseda KMČ č. 12 Neředín 
 
 
 
 
 
 
 
 


