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Zápis  

z jednání komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 
ze dne 3.1.2008    

 
 
 
 
P�ítomni: Ing. František Mina�ík, Miroslav Bureš, MUDr. Bohumila Gremlicová, Jaromír Jurtík,                                        
               Jan Kou�il, Petr Polívka, Jaroslav Šulc, Mgr. So�a Vodáková 
 
Nep�ítomni: Kate�ina Va�eková 
 
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod., jednání �ídil p�edseda komise Ing. František Mina�ík. 
 
 
Program: 

• A. zahájení 
• B. kontrola usnesení z jednání komise  dne 4. 12. 2007 
• C. odeslaná pošta 
• D. doru�ená pošta 
• E. r�zné 

 
 
K jednotlivým bod�m programu: 
 
 A. Zahájení 

 
Zápis z jednání dne 4.12.2007 bude rozdán 6.2.2008  

 
 
B. Kontrola usnesení z jednání dne 4. 12. 2007 
 

• B.6. úkol trvá – p�echod na ul. Hn�votínská, ve v�ci písemn� kontaktovat OD MmOl  
Termín: 6.2.2008 
Odpovídá: MUDr. Gremlicová 

• D.1. – viz odeslaná pošta 
• D.3. - dtto 
• D.4. - dtto 
• D.5. - dtto 
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• D.6. úkol trvá – odpov�� OŽP MmOl ve v�ci umíst�ní sb�rových míst p�i sb�rových 
sobotách 
Termín: 6.2.2008 

      Odpovídá: p�edseda komise 
• E.2. – úkol zrušen 
• E.4. úkol trvá – urgovat opravu informa�ních vitrín 

Termín: 6.2.2008 
Odpovídá: p�edseda komise 

• E.5. – spln�no 
 
 
C. Odeslaná pošta 
 

1. Mgr. Vladimír  Puha�., OVVI MmOl, ze dne 7. 12. 2007 – návrh odm�n �len�m KM� za 
kv�ten – prosinec 2007 

2. dle usnesení D.3., majetkoprávní odbor MmOl – �.j.SmOl/Maj/22/6916/2007/To 
3. dle usnesení D.1., majetkoprávní odbor MmOl– �.j.SmOl/Maj/22/3482/2007/Sk 
4. dle usnesení D.5., majetkoprávní odbor MmOl– �.j.SmOl/Maj/22/3385/2007/To 
5. dle usnesení D.4., majetkoprávní odbor MmOl – �.j.SmOl/Maj/22/3391/2007/To 
 

   
D. Doru�ená pošta 
 

1. majetkoprávní odbor – �.j.SmOl/Maj/22/6150/2007/Ji ze dne 30. 11. 2007  - žádost o odprodej 
budovy �.st. 1339 a budovy �.st. 1340 v areálu bývalých kasáren Ne�edín, za ú�elem z�ízení 
sídla firmy a skladu spole�nosti SIPPO. Dle ÚPnSÚ Olomouc se objekty nachází ve funk�ní 
ploše VT – podnikatelské a technologické parky. Navrhovaná funkce je v této funk�ní ploše 
p�ípustná. Komise nemá námitek. 

     Termín: ihned 
      Odpovídá: p�edseda komise 

2. Majetkoprávní odbor – �.j.SmOl/Maj-PR/301/1998/Ji ze dne 29. 11. 2007 – žádost o prodej 
budovy �.p. 245 s pozemkem p.�. st.1384, objekt �.2 stará vrátnice v areálu letišt� Ne�edín, 
za ú�elem z�ízení administrativního zázemí firmy. Dle ÚPnSÚ Olomouc se objekt nachází ve 
funk�ní ploše KV – vysokoškolské areály. Navrhovaná funkce je v této funk�ní ploše 
nep�ípustná. Komise nedoporu�uje.  

      Termín: ihned  
      Odpovídá: p�edseda komise 

3. Majetkoprávní odbor – �.j.SmOl/Maj/22/2379/Ji ze dne 6. 12. 2007 – prodej budovy s   
pozemkem  p.�. st.1386 zastav�ná plocha a nádvo�í  o vým��e 932 m2 v areálu letišt� 
Ne�edín (objekt �. 33), za ú�elem z�ízení administrativního zázemí skladu s d�tským 
oble�ením. Komise nedoporu�uje – navrhuje ponechat stávající ú�el užívání Hanáckým 
aeroklubem. 

      Termín: ihned 
      Odpovídá: p�edseda komise 
4.  Majetkoprávní odbor – �.j.SmOl/Maj/22/6547/2007/Ji  ze dne 7. 12. 2007  - žádost o pronájem    

a následný odprodej budovy na pozemku  p.�. st. 1290 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 96 m2  
(objekt �. 29) v areálu letišt� Ne�edín, za ú�elem z�ízení provozovny drobných oprav 
domácích spot�ebi�� a uskladn�ní náhradních díl�. Dle ÚPnSÚ Olomouc se objekt nachází 
ve funk�ní ploše KK -  areály výroby a služeb. Navrhovaná funkce je v této funk�ní ploše 
p�ípustná. Komise nemá námitek. 

      Termín: ihned  
      Odpovídá: p�edseda komise 
5.  Majetkoprávní odbor – �.j.SmOl/Maj/22/5476/2007/Ji  ze dne 7. 12. 2007  - prodej budov s   

pozemkem  p.�. st. 1395 zast. pl. a nádvo�í o vým��e  73 m2  (objekt �. 26) v areálu letišt� 
Ne�edín (bývalá vodárna), za ú�elem z�ízení opravny automobil�. Dle ÚPnSÚ Olomouc se 
objekt nachází ve funk�ní ploše KV – vysokoškolské areály. Navrhovaná funkce je v této 
funk�ní ploše nep�ípustná. Komise nedoporu�uje. 
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Termín: ihned 
Odpovídá: p�edseda komise  

6.   Majetkoprávní odbor – �.j.SmOl/Maj-PR/295/2005/Ji   ze dne 30. 11. 2007   - žádost o sd�lení 
stanoviska k prodeji. Jedná se pozemky �ást p.�.630/1  orná p�da o vým��e 64 m2  v k.ú. 
Ne�edín, obec Olomouc, �ást p.�. 630/2 orná p�da o vým��e 70 m2  v k.ú. Ne�edín, obec 
Olomouc, �ást p.�. 630/3  orná p�da o vým��e 91 m2  . Ú�el – rozší�ení pozemk� ur�ených 
k výstavb� rodinných dom�, spole�nost BOOS. Žadatel vlastní okolní pozemky. Komise 
nemá námitek. 

      Termín: ihned 
      Odpovídá: p�edseda komise 
7.  Odbor životního prost�edí – �.j.SmOl/ŽP/55/29497/2007/Jar ze dne 5. 12. 2007  -  dohoda o 

povolení zvláštního užívání ve�ejné zelen�. Žadatel je oprávn�n užívat plochu 0,2 m2  
v blízkosti k�ižovatky ulic T�. Míru x �echova, za ú�elem umíst�ní reklamní tabule – na 
v�domí 

8.   Odbor životního prost�edí MmOl, odd�lení odpadového hospodá�ství a pé�e o prost�edí, �.j. 
Znak 249, skart. Znak S/5 ze dne 12. 11. 2007 – sd�lení k žádosti komise o zrušení 
sb�rového místa na T�. Svornosti (ELIT) a její p�emíst�ní do lokality p�sobnosti KM� 
Ne�edín a k žádosti o v�asn�jší zve�ej�ování termín� sb�rových sobot. Komise požádá o 
vyhodnocení a porovnání využívání t�í sb�rových míst v oblasti p�sobnosti KM� Ne�edín – 
v ul. U kovárny, v ul. gen. Píky a u objektu ELITE p�i sb�rových sobotách a to v letech 2003, 
2004, 2005 a 2006 ve srovnatelných jednotkách. Dopis na v�domí mgr. Puha� a vedoucí 
odboru životního prost�edí MmOl. 

Termín: 6.2.2008 
Odpovídá: p�edseda komise 

9.    odd. dopravy MPO  – plán dopravních akcí zam��ených na kontrolu dodržování povolené     
       rychlosti p�i provozu na pozemních komunikacích – na v�domí 
10.  Výsledky umíst�ní preventivního radaru VIASIS 3000 v r. 2007 – na v�domí 
11. Majetkoprávní odbor – �.j. MAJ-PR/301/1998/Ji ze dne 3.12.2007 – prodej budovy na 

pozemku p.�.1400/1 (objekt �. 14) v areálu letišt� Ne�edín za ú�elem hangárování 
sportovních letadel. Komise nedoporu�uje – navrhuje ponechat stávající provozování 
objektu panem Ivo Pe�ázem za ú�elem hangárování sportovních letadel. 

       Termín: 6.2.2008 
       Odpovídá: p�edseda komise 
 

 
E. R�zné 
 

1. Jednání se zú�astnila p. Hana Študentová, která požádala o informace o souboru zm�n 
ÚPnSÚ Olomouc �. XIX,  �ást 19. Tato zm�na se týká plochy na sídlišti rodinných domk� 
Na vršku – p.�. 265/5, 265/138, 265/139, 265/ 140 a  262. Dle stávajícího ÚP je tato plocha 
ur�ena pro parkovou zele�. P�edseda komise informoval tazatelku o pr�b�hu a výsledku 
projednávání zm�ny na MmOl. 

 2. Jednání se zú�astnil p. Jaroslav Bant, Na Vinici 19, Horka nad Moravou, zastupující 
spole�nost SIPPO, která žádá o odprodej nemovitostí. (viz D.1.) P. Bant p�edstavil firmu a 
popsal ú�el, jemuž by m�la  nemovitost sloužit.  

3.  Návrhy komise týkající se MPO  
      a) zm�nit umíst�ní m��ícího bodu (radar) na T�. Míru  
      b) projednat možnost variabilního �asového cyklu umis�ování radaru pro m��ení rychlosti, 
      v sou�asnosti se v pr�b�hu  roku m��í  opakovan� ve stejném období.  
     Termín: 6. 2. 2007   

      Odpovídá: J. Jurtík 
   4. P. Lengyel, nám. Terera �.p. 2 – opakovaná stížnost p�edsedovi komise na provedení    

požadované opravy silni�ní obruby. P�edseda projedná s Mgr. V. Puha�em 
       Termín: 6.2.2008 
       Odpovídá: p�edseda komise 
5.    P�edseda komise projedná s Mgr. V. Puha�em  vyhodnocení zakázek za rok 2007. 
     Termín: v pr�b�hu roku 2008 
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     Odpovídá: p�edseda komise 
6.    P�edseda p�edal materiály do informa�ních vitrín   
 
 

USNESENÍ 
 
Jednání KM� Ne�edín dne 3.1.2008 ukládá: 
 
B.6. ze dne 4.12.2007 
Termín: 6.2.2008 
Odpovídá: MUDr. Gremlicová 
 
D.6. ze dne 4.12.2007  
Termín: 6.2.2008 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
E.4. ze dne 4.12.2007 
Termín 6.2.2008 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
D.1. 
Termín: ihned 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
D.2. 
Termín: ihned 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
D.3. 
Termín: ihned 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
D.4. 
Termín: ihned 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
D.5. 
Termín: ihned 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
D.6. 
Termín: ihned 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
D.8. 
Termín: 6.2.2008 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
D.11. 
Termín: ihned 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
E.3. 
Termín: 6.2.2008 
Odpovídá: J. Jurtík 
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E.4. 
Termín: 6.2.2008 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
E.5. 
Termín: v pr�b�hu roku 2008 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
 

Jednání bylo ukon�eno v 19.00 hod. 
 
 P�íští jednání komise se uskute�ní ve st�edu 6. 2. 2008. 
 
Zapsala: Mgr. So�a Vodáková 
Zpracoval: Ing. František Mina�ík 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. František Mina�ík 
                                                                                            p�edseda KM� �.12 Ne�edín 
                                                                 
   
 
 
            

 
 


