
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 2.5.2007                                                               
 

             
  
 
Přítomni: 
Ing. František Minařík, Ing. Vladimír Buk , Miroslav Bureš , MUDr. Bohumila Gremlicová , Jaromír 
Jurtík , Jan Kou řil, Jaroslav Šulc , Kateřina Vařeková , Soňa Vodáková  
 
  
Nepřítomni: 
Petr Polívka 
 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík 
 
 
Program: 
 

• zahájení 
• přehled plnění úkolů z jednání komise dne 4. 4. 2007 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 

 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
 
Přehled pln ění úkol ů z jednání dne 4.4.2007  
 
 

• p. Bureš – odpověď na  dopis DPMO k problematice zavedení  U-linky, úkol trvá  
      termín: 6.6.2007 
      odpovídá: p. Bureš 
• připomínky p. Anny Košťálové, gen. Píky 4 z dubnového jednání komise – viz odeslaná 

pošta 
• stížnost doc. MUDr. Vladimíra Študenta, Římská 3 – předseda komise odpověděl e-mailem 

3.4.2007 

  Komise městské části č.12 Neředín 



 
 
Odeslaná pošta  
 
 

• Vladimír Puhač,  dne 26. 4. 2007 – připomínky p. Anny Košťálové, Gen. Píky 4, 77900 
Olomouc –  natřít či vyměnit stožár VO a  opravit poklop ve vozovce před bytovými domy 
Gen. Píky 2  a 4.  

• Stanislav Žaludek, dne 16. 3. 2007, předseda komise odpověděl e-mailem – odpověď na 
informaci o kolizi  prostoru dětského hřiště v lokalitě U  rybníčka s prostorem pro výběh psů 

 
 
Doručená pošta  
 
 

• dopis p. Anny Košťálové ze dne 7.3.2007 – natřít či vyměnit stožár VO a opravit poklop ve 
vozovce před bytovými domy gen. Píky 2 a 4 – viz odeslaná pošta 

• Bc. Miroslav Petřík, ředitel TSmO ze dne 27. 4. 2007 – informace týkající se plánu činnosti, 
požadavků KMČ a kontaktů na odpovědné pracovníky TS. Přílohou je plán činnosti na měsíc 
květen 

• MPO - výsledky umístění preventivního radaru 
• MPO - výsledky umístění represivního radaru 
• Patrik Veselský  ze dne 16. 3. 2007 – nabídka služeb úklidové firmy Veselský 
• Statistický úřad ze dne 16. 4. 2007 – žádost o vyplnění tabulky do databáze městské a 

obecní statistiky – stav k 31/12/06 
            termín: 6.6.2007 
            odpovídá:p. Bureš, p. Šulc, p. Jurtík 

• č.j. SmOl/ŽP/55/10478/2007/Ste ze dne 23. 4. 2007 – postoupení žádosti bytové správy o 
odstranění venkovního altánku v prostoru za domem Pol. vězňů 4 – 6.  Důvodem je hluk a 
nepořádek , který v altánu způsobují osoby, jež v domě nebydlí. Po diskusi komise rozhodla: 
o problému bude předseda informovat velitele  MPO služebna Tererovo nám. Mgr. Musila. 
Dále požádá vedoucího bytové správy jako žadatele odstranění altánu o:  průzkum 
stanoviska u všech nájemníků předmětných bytových domů tak, aby bylo zřejmé převažující 
stanovisko a potvrzeno či vyvráceno konstatování, že altán není seniory vůbec využíván, o 
návrh polohy lokality (nebo lokalit ve variantách) kam navrhuje byt. správa altán přemístit, a 
dále o sdělení návrhu způsobu financování  přemístění 

      termín: 6.6.2007 
      odpovídá: p ředseda komise 
• paní Hana Bajorková, ul. U Dvora 3 – žádost o příspěvek na projekt komunikace v ulici U 

Dvora. V této lokalitě je v plánu vybudování kanalizace – v rámci budování kanalizace v ul. 
Neředínská -  jejíž projektová dokumentace byla předběžně přislíbena magistrátem na r. 
2008. Komise doporučuje zpracovat projektovou dokumentaci na ul. U Dvora souběžně  
s projektem na vybudování kanalizace tak, aby obě dokumentace mohly být koordinovány 

      termín: 6.6.2007 
      odpovídá: p ředseda komise 
• č.j. SmOl/Maj/22/7354/2006/Ženožičková ze dne 30. 302007 – žádost o sdělení stanoviska 

k výkupu majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o pozemky při ulici Norská a 
Helsinská, na nichž se nachází komunikace a veřejná zeleň. Město Olomouc má 
s vlastníkem uzavřenou nájemní smlouvu. KMČ nemá námitek 

            termín: okamžit ě 
            odpovídá: p ředseda komise 
 
 
 
 

 



Různé 
 
 

• jednání se zúčastnil Mgr. Musil, vedoucí služebny MPO  Tererovo nám. Informoval o řešení 
podnětů občanů z jednání komise dne 4.4.2007: 

 
      bydlící z domu č.22 ul. Norská 22 upozornil na partu mladíků, kteří se ve večerních a   
      nočních hodinách shromažďují na dětském hřišti před tímto domem – hluk a znečištění 
      Mgr. Musil – problém se v uvedeném prostoru podařilo častými kontrolami eliminovat. 
      V obhlídkách se bude průběžně pokračovat 
 

MUDr. Hacarová – stížnost na hluk při akcích na pozemku supermarketu Globus. K této     
stížností se připojil p. Komínek.Mgr. Musil se spojil s odborem ŽP MmOl který konstatoval, že  
nemá potřebné pravomoci ani nástroje situaci řešit. Jedinou možností je součinnost s  
Krajskou hygienickou stanicí 
 
MUDr. Hacarová – připomínka k šířkovému uspořádání ulice Letců v blízkosti restaurace U 
Rytíře, problémy s míjením vozidel. Navrhla omezit  rychlost, případně zavést jednosměrný 
provoz, nebo oblasti udělit statut obytné zóny. 

            Mgr. Musil  - situaci lze řešit zasláním návrhu úpravy dopravního značení na MmOl  
• předseda informoval komisi o průběhu slavnostního setkání seniorů městské části Neředín 

3. 4.2007 na radnici 
• p. Bureš, člen KMČ – upozorňuje na špatně situovanou zastávku autobusu MHD na nové 

silnici do Topolan. Na situaci upozorní v dopise, který do 4. 5. pošle DPmO v souvislosti 
s problematikou U-linky 
termín: 4.5.2007 
odpovídá: p. Bureš 

• volba tajemníka KMČ – jednomyslně zvolena Mgr. Soňa Vodáková 
• MUDr. Gremlicová – upozorňila na poškozenou zeď u hřbitova. P. Bureš zjistí vlastníka 

tohoto objektu za město Olomouc 
termín: 6.6.2007 
odpovídá: p. Bureš 

• Ing. Buk – upozorňuje na problém nedostatečného čištění parkovišť -  zformuluje písemně a 
předá předsedovi 
termín: 6.6.2007 
odpovídá: Ing. Buk 

• p. Vařeková – u zastávky autobusu U hřbitova by bylo potřebné vybudovat přístřešek pro  
cestující. P. Vařeková zformuluje žádost a předá předsedovi 
termín: 6.6.2007 
odpovídá: p. Va řeková 

• předseda komise předal materiály do informačních vitrín 
 

 
Jednání bylo ukončeno v 18,30 hod. 
 
 
Příští řádné jednání komise se uskuteční 6. 6. 2007 
 
 
Zapsala: Mgr. Soňa Vodáková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 

                                                                                              Ing. František Minařík 
                                                                                                        předseda KMČ č. 11 Neředín 


