
 
 

 
 

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

ze dne 7.5.2008        
 
                                                                                          

              
 
P�ítomni: Ing. František Mina�ík, MUDr. Bohumila Gremlicová, Jaromír Jurtík,     
                Jan Kou�il, Petr Polívka,  Mgr. So�a Vodáková, Kate�ina Va�eková, Jaroslav Šulc 
 
 
Nep�ítomni:   Miroslav Bureš 
 
 
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 2. 4. 2008 
• C. odeslaná pošta 
• D. doru�ená pošta 
• E. r�zné 

 
 
K jednotlivým bod�m: 
 
 
B. Kontrola usnesení z jednání komise  dne 2. 4. 2008 
 

• E6 z 6. 2. 2008 – úkol zrušen  
• D6 – spln�no 
• D7 – dtto             
• D8 -  dtto  
• E2 -  dtto 
• E3 -  dtto 

 
 
 
 

Komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 



 
C. Odeslaná pošta 
 

•••• Mgr. R. Miná�, Klusalova 21– terénní schody na p.�. 277/1, k.ú. Ne�edín, ze dne 5. 5. 2008 
•••• Mgr.V.Puha�, OVVI MmOl – zne�iš�ování vozovek v souvislosti se stavbou bytového 

souboru Pražská na ul. Gen. Píky, zne�išt�ní vpustí na t�. Míru, ze dne 5. 5. 2008 
•••• Mgr.V. Puha�, OVVI MmOl – zaúst�ní st�ešního deš�ového svodu z objektu DTS 3894 na ul. 

Letc�, ze  dne 6. 5. 2008 
•••• majetkoprávní odbor MmOl -  �.j. SmOl/Maj/22/6370/2007/Ru ze dne 11. 3. 2008  
•••• Mgr. V. Puha�, OVVI MmOl – plán drobných investic na rok 2008 ze dne 28.4.2008 
 
 

 
 
 
D. Doru�ená pošta 
 

1. �.j. MAJ-EM/40/2004 ze dne 23.4.2008 – žádost o vyjád�ení k prodloužení nájemní smlouvy 
spole�nosti inzertní agentura PROFIT s.r.o. – provozování plakátovacích ploch. Komise 
nemá námitek 
termín: 4.6.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

2. TSmO ze den 25.4.2008 – p�ehled �inností na kv�ten 2008 
3. �.j. SmOl/Maj/22/1284/2008/Š ze dne 14.3.2008 – prodej �ásti p.�. 150/3 za ú�elem 

výstavby trafostanice. Komise nemá námitek. 
termín: 4.6.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

4. �.j.SmOl/Maj/22/2050/2008/Ji ze dne 7.4.2008 – žádost o odprodej p�ípadn� pronájem  
budovy bez �ísla s pozemkem p.�.st. 1399 za ú�elem lehké výroby a skladování. Dle ÚPnSÚ 
Olomouc se objekt nachází ve funk�ní ploše KV – vysokoškolské areály, ve které jsou tyto 
aktivity nep�ípustné. Komise nedoporu�uje. 
termín: 4.6.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

5. �.j.SmOl/Maj/22/1412/2008/Ji ze dne 9.4.2008 – žádost o pronájem nebytových prostor 
v budov� bez �ísla na p.�. st. 1347/1 za ú�elem z�ízení skladu stavebního materiálu. 
Komise nemá námitek.  
termín: 4.6.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

6. �.j. SmOl/Maj/22/1913/2008/To ze dne 21.4.2008 – žádost o odprodej �ásti p.�.255/12 za 
ú�elem rozší�ení zahrady. Komise nemá námitek. 
termín: 4.6.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

7. MPO – plán dopravních akcí zam��ených na kontrolu dodržování povolené rychlosti na 
pozemních komunikacích, výsledky preventivního radaru VIASIS 3000, výsledky 
represivního radaru PL.DOK I, výsledky preventivního radaru VIASIS II 

8. �EZ DISTRIBUCE – oznámení o p�erušení dodávky elektrické energie  
 
 
 

 
 
 
 
E. R�zné 
 

1. p�ipomínky  obyvatel ul. Gen. Píky  - zne�iš�ování komunikace vozidly stavby bytového 
souboru Pražská západ, již provádí firma VCES – jednání se zú�astnili zástupci firmy. Dle 



jejich tvrzení provád�jí pravidelné oplachování a �išt�ní vozovky, a to sami, nebo po�iš�ování 
samosb�rem prost�ednictvím TS. V rámci prevence se pracovníci stavby snaží udržovat 
vnit�ní komunikace v prostoru staveništ� tak, aby byla vozovka v ulici Gen. Píky zne�iš�ovaná 
co nejmén�. P�ítomní  strážníci MP potvrzují snahu VCESu o udržení po�ádku na komunikaci  

2. M�stská policie: 
- p�edseda komise žádá MP, aby zabránila parkování vozidel v horní �ásti  ulice Gen. Píky  

v oblouku zatá�ky, tj.j. v prostoru k�ižovatky. V sou�asné dob� zde projíždí vozidla stavby a 
k najížd�ní musí využívat chodník 

- MUDr. Gremlicová – v ul. J. Jab�rkové parkuje v�tší po�et vozidel, což blokuje provoz na 
vozovce 

- p. Šulc – upozornil na problém scházení se  mládeže u trafostanice  
- p. Šulc – žádost o vyv�šení informace pro majitele ps� (p�edseda komise prov��í platnost 

vyhlášky)  
3  Hosté: 
- p. Berka – dotaz, zda bude komise souhlasit s odkoupením pásu pozemku na p.�. 255/12 . 

KM� vy�eší v rámci majetkoprávních záležitostí 
- p. Ostr�il – má zájem o odkoupení objektu pro p�emíst�ní maloobchodní prodejny. KM� tuto 

žádost o vyjád�ení doposud neobdržela  
4      revitalizace studánky – Mgr. V.Puha� sd�lí p�edsedovi komise, v jaké fázi se práce 
       nacházejí 
5    požadavek na TS Olomouc – up�esnit informace, které ulice jsou strojn�  �išt�ny a v jakém  
       termínu 

termín: 4.6.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

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

 
 
 
 
 
 
USNESENÍ 
 
Jednání KM� �. 12 Ne�edín ze dne 7. 5. ukládá: 
 

•••• D.1. 
            termín: 4.6.2008 
            odpovídá: p�edseda komise 

•••• D.3. 
termín: 4.6.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

•••• D.4. 
termín: 4.6.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

•••• D.5. 
termín: 4.6.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

•••• D.6. 
termín: 4.6.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

•••• E.5. 
termín: 4.6.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

 
 
 



Jednání komise se  zú�astnili strážníci MP služ.�. 136, 067 
 
Jednání bylo ukon�eno  v 18, 50 hod. 
 
 P�íští jednání komise se uskute�ní ve st�edu 4. 6. 2008. 
 
Zapsala: Mgr. So�a Vodáková 
Zpracoval: Ing. František Mina�ík 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Ing. František Mina�ík 
                                                                                               p�edseda KM� �.12 Ne�edín 
 

 
 


