
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 

ze dne 13.6.2007   
 
 
 

 
 
P�ítomni: Ing. František Mina�ík, MUDr. Bohumila Gremlicová, Jaroslav Šulc, Jaromír  
               Jurtík, Mgr. So�a Vodáková, Miroslav Bureš, Kate�ina   Va�eková, Petr Polívka 
                
 
Omluveni: Jan Kou�il 
 
  
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání �ídil p�edseda komise Ing. František Mina�ík  
 
 
Program: 
 

• zahájení 
• p�ehled pln�ní úkol� z jednání komise dne 2. 5. 2007 
• odeslaná pošta 
• doru�ená pošta 
• r�zné 

 
 
K jednotlivým bod�m programu: 
 
 
P�ehled pln�ní úkol� z jednání dne 2.5.2007 
 
 
 

• problematika zavedení U-linky – p. Bureš, úkol nespln�n, dlouhá �asová návaznost na 
p�vodní sd�lení DPmO.  P. Bureš m�že nadále v záležitosti jednat jako ob�an, ne za komisi 

• �lenové komise p. Jurtík, p. Šulc a Ing. Mina�ík - dopln�ní databáze m�stské a obecní 
statistiky pro Statistický ú�ad, odd�lení regionálních analýz a informa�ních služeb, 
Wellnerova 5, 77911 Olomouc – viz odeslaná pošta 

• problémy s altánkem za domem Pol. v�z�� 4 a 6 – viz odeslaná pošta 

  Komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 



• žádost p. Bajorkové U Dvora 3 o p�ísp�vek na zpracování projektové dokumentace 
rekonstrukce komunikace ulice U Dvora – viz odeslaná pošta 

• záležitost situování stávající zastávky MHD na nové silnici do Topolan. Problematiku – 
údajn� chybné situování - nastolil p. Bureš na jednání komise dne 2.5.2007 s tím, že ji sám 
bude �ešit – úkol nespln�n 

•  
 
Odeslaná pošta 
 
 

• Eva Marklová, dne 15.5.2007 – odpov�� na dotaz v záležitosti kruhové k�ižovatky ulic 
Erenburgova a Pražská. 

• Ing. Št�pánková, OŽP MmOl, dne 24.5.2007  – odstran�ní venkovního altánu za domem 
Polit. v�z�� 4 a 6 na žádost n�kterých obyvatel. D�vod – hluk, zne�išt�ní. Stanovisko KM� -    
pot�eba provedení pr�zkumu u všech nájemník� dom�. P�edseda komise požádá velitele 
služebny MP Tererovo nám. o zvýšení dozoru  v tomto prostoru. 

• statistický ú�ad, odd�lení regionálních analýz a informa�ních služeb, Wellnerova 5,  Olomouc 
– vypln�né tabulky do databáze m�stské a obecní statistiky – stav k 31/12/06. 

• Hana Bajorková, U Dvora 3, dne 24.5.2007 – odpov�� na žádost o p�ísp�vek na zpracování 
projektové dokumentace rekonstrukce komunikace ulice U Dvora – projednáno  2. 5. 2007. 
KM� doporu�uje zpracovat  dokumentaci soub�žn� s projektem na vybudování kanalizace 
v ul. Ne�edínská. Vybudování kanalizace je nejvyšší prioritou komise m�stské �ásti Ne�edín 
v návrhu investic zajiš�ovaných  prost�ednictvím StmOl na rok 2007. Zpracování 
dokumentace bylo p�edb�žn�  magistrátem p�islíbeno na  rok 2008. 

 
 
Doru�ená pošta 
 
 

• zástupci ob�an� ulice Norská, p�edáno na jednání na v�domí KM� –  písemný návrh na 
po�ízení zm�ny Územního plánu sídelního útvaru Olomouc. Jedná se o zm�nu ÚPnSÚ 
v jeho dopravním �ešení – vy�azení napojení ul. Norská na ul. Pražská. Zástupci ob�an� 
žádost o zm�nu ÚPnSÚ podají na odbor koncepce a rozvoje MmOl. 

• zástupci ob�an� ulice Norská –  písemný požadavek na KM� na vyjmutí návrhu kruhového 
objezdu na k�ížení ulic Pražská x Erenburgova x Norská z registru investi�ních akcí MmOl. 
KM� tuto investici za�adila do registru investic v rámci návrhu investic zajiš�ovaných 
prost�ednictvím StmOl na rok 2007 s prioritou 13. O požadavku na vyjmutí bude komise 
hlasovat na svém jednání dne 4.7.2007 

• MPO - výsledky umíst�ní preventivního radaru. 
• MPO - výsledky umíst�ní represívního radaru. 
• TSmO - p�ehled �inností TSmO na m�síc �erven 
• �.j. SmOl/Maj/22/2121/2007/Ženoži�ková, ze dne 16. 5. 2007 – prodej �ásti pozemku parc. 

�. 487/3 ost. pl. o vým��e 28 m2 v k.ú. Ne�edín. Pozemek má sloužit ke stavb� garáže. KM� 
nedoporu�uje. Navržené �ešení jednotlivé garáže jako p�ístavby ke stávajícímu objektu 
v lokalit� bytových dom� je nekoncep�ní a nesystémové. 

termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 
• �.j. SmOl/Maj/22/1544/2007/Ru, ze dne 23. 5. 2007 – žádost o sd�lení stanoviska 

k pronájmu s následným odprodejem – jedná se o pozemky �ást parc. �. 849/3 orná p�da o 
vým��e 18937 m2 v k.ú. 	ep�ín  a �ást parc. �. 849/29 orná p�da o vým��e 4919 m2 v k.ú. 
	ep�ín . Parcely budou sloužit pro bytovou výstavbu. Komise nedoporu�uje. Chybí 
informace o zp�sobu dopravní obsluhy tohoto prostoru 

termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 
• �.j. SmOl/Maj/168/2002/Ji, ze dne 27. 4. 2007 – žádost o sd�lení stanoviska ke  sm�n� 

majetku statutárního m�sta Olomouce – jedná se o pozemky parc. �. 242/25 orná p�da. o 



vým��e 1620 m2 v k.ú. Ne�edín , obec Olomouc a parc. �. 247/42 zahrada o vým��e 148 m2 

v k.ú. Ne�edín , obec Olomouc ve vlastnictví žadatele za pozemek parc. �. 247/13 zahrada o 
vým��e 1298 m2 v k.ú. Ne�edín , obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce. 
KM� nedoporu�uje, domnívá se, že nabytí p�edm�tného pozemku není pro m�sto v tomto 
okamžiku  prioritní pot�ebou. 

termín: okamžit� 
odpovídá: p�edseda komise 
• �.j. SmOl/Maj/22/1126/2007/Le, ze dne 26. 4. 2007, �.j. SmOl/Maj/22/1128/2007/Le, ze dne 

30.4.2007, a  �.j SmOl/Maj/22/1127/2007/Le, ze dne 26.4.2007 – žádost o sd�lení 
stanoviska k pronájmu majetku statutárního m�sta Olomouce – jedná se o �ásti pozemk� 
parc. �. 265/464 ost. pl. o vým��e 20 m2  p.�. 265/10 orná p�da o vým��e 20 m² a p.�.78/22 
ost. pl. o vým��e20 m² vše v k.ú. Ne�edín. Pozemek bude sloužit pro umíst�ní novinového 
stánku. KM� nemá námitek. Výb�r nejvhodn�jší varianty ponechává na majetkoprávním 
odboru MmOl. 

termín: okamžit� 
odpovídá: p�edseda komise  
• �.j. SmOl/Maj/22/677/2007/Ji, ze dne 26. 4. 2007 – žádost o sd�lení stanoviska k prodeji 

majetku statutárního m�sta Olomouce – jedná se o �ást pozemku parc. �. 2/94  ost. pl. o 
vým��e 31 m2   -  vypo�ádání majetkoprávních vztah�. Komise nemá námitek. 

termín: okamžit� 
odpovídá: p�edseda komise 
• Mgr. Puha�, ze dne 10. 5. 2007 – žádost o zaslání návrhu odm�n �len�m komise za období 

leden – duben 2007. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 
• Eva Marklová, Politických v�z�� 1D, ze dne 10. 5. 2007 – žádost o informaci ohledn� 

kruhové k�ižovatky Erenburgova a Pražská – viz odeslaná pošta 
 
 

R�zné 
 
 

• jednání komise se zú�astnili strážníci ze  služebny MP  na Tererov� nám�stí.  
p�edseda požádal MP, aby posílila dozor v prostoru altánku za domem Pol. v�z�� 4 a 6.   
P�ítomní obyvatelé dom� vidí �ešení situace  v odstran�ní  objektu. Obyvatelé doru�í na 
MmOl petici,  v níž budou požadovat odstran�ní altánu. 

• jednání komise se zú�astnili obyvatelé ulice Norská. P�edali KM� na v�domí návrh na 
po�ízení zm�ny Územního plánu sídelního útvaru Olomouc a požadavek na vyjmutí 
kruhového objezdu z registru investic MmOl (viz doru�ená pošta).  

• jednání komise se zú�astnil p. Lubor Ludma, Družstevní 13. P�edložil návrh na polohové 
posunutí chodníku v blízkosti obj. Družstevní 13. Komise po prostudování návrhu nemá 
námitek 

• p. Va�eková, �lenka komise, p�edala p�edsedovi žádost o sou�innost KM� Ne�edín s komisí 
Topolany ve v�ci op�tovné žádosti o z�ízení p�íst�ešku s lavi�kou na zastávce autobusu U 
H�bitova. Komise nemá námitek. Bude postoupeno Mgr. Puha�ovi se žádostí o vy�ízení. 
termín: 4.7.2007 
odpovídá: p�edseda komise  

• p�edseda informoval �leny KM� o setkání p�edsed� všech KM� 31.5.2007 v zasedací 
místnosti primátora m�sta 

• návrh investic na rok 2008, vycházíme z p�id�lené �ástky 110. 000,-. Výše cen je 
p�edb�žným odhadem. 

- žádost o provedení úprav zelen� u h�bitova v Olomouci – Ne�edín� – 15.000,- 
- 2 lavi�ky do prostoru U Rybní�ku – 10.000,- 
- doplnit herní prvky do vybavení d�tského h�išt� U Rybní�ku.  
- vysazení 3 jinan� na T�íd� Míru – 10.000,- 

termín: 4.7.2007 



odpovídá: p�edseda komise  
• p. Šulc p�edal p. Va�ekové klí�e od vitríny na Tererov� nám�stí. 
 

 
• p�edseda komise p�edal  materiály do informa�ních vitrín 
 

 
Jednání bylo ukon�eno v 19,30 hod. 
 
 
P�íští �ádné jednání komise se uskute�ní 4. 7. 2007  
 
 
Zapsala: Mgr. So�a Vodáková 
Zpracoval: Ing. František Mina�ík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Ing. František Mina�ík 
                                                                                              p�edseda KM� �. 12 Ne�edín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
   
 
 
            

 
 


