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Zápis  

z jednání komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 
ze dne 5.11.2008  

 
 
P�ítomni:, Ing. František Mina�ík, Petr Polívka, MUDr. Bohumila Gremlicová,   Jaroslav Šulc,    
                Jan Kou�il, Mgr. So�a Vodáková, Kate�ina Va�eková, Jaromír Jurtík, 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 1. 10. 2008  
• C. odeslaná pošta  
• D. doru�ená pošta  
• E. r�zné  

 
 
K jednotlivým bod�m: 
 
 
A. Zahájení 
 
B. Kontrola usnesení z jednání dne 1.10. 2008 
 

• D.1. ze dne 1. 10. 2008 - odesláno   
• D.2. ze dne 1. 10. 2008 -      dtto 
• D.3. ze dne 1. 10. 2008 -      dtto 
• D.4. ze dne 1. 10. 2008 -      dtto 
• D.5. ze dne 1. 10. 2008 -      dtto 
• D.6. ze dne 1. 10. 2008 -      dtto 
• D.7. ze dne 1. 10. 2008 -      dtto 
• E.4. ze dne 1. 10. 2008 - spln�no  
• E.6. ze dne 1. 10. 2008 - spln�no 
• E.8. ze dne 1. 10. 2008 - spln�no  
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C. Odeslaná pošta 
 
 

1. Eva Marklová ze dne 9. 10.  – odpov�� na dotaz ve v�ci zákazu pr�jezdu kamion� po ul. 
Foerstrova – odkaz na Ing. �erného, odbor koncepce a rozvoje MmOl  

2. Mgr. V. Puha� ze dne 13.10.2008 – nám�ty na úpravu zelen� 
3. Mgr. V.Puha�  ze dne 5. 11. 2008 – upozorn�ní komise na závady na op�rné zdi u zastávky 

MHD tramvajové H�bitovy  
4. majetkoprávní odbor �.j. SmOl/Maj/22/2965/2008/Ji ze dne 8. 9.2008 – žádost o sd�lení  

stanoviska k prodeji �ásti  parc. �ísla  6 zahrada, o vým��e  cca 57 m2.  P�edm�tný pozemek 
má sloužit k  zajišt�ní p�ístupu k objektu, který je ve vlastnictví žadatel�. Komise nemá 
námitek.  

5. majetkoprávní odbor �.j. SmOl/Maj/22/2761/2008/Ji ze dne 8. 9.2008 – žádost o sd�lení  
stanoviska k prodeji �ásti parc. �ísla 247/24 trvalý travní porost, o vým��e  cca 270 m2.   
P�edm�tný pozemek má sloužit k  zajišt�ní p�ístupu k užívání zahrady. Komise nemá 
námitek.  

6. majetkoprávní odbor �.j. SmOl/Maj/22//5602/2008/Ji ze dne 8. 9.2008 - žádost o sd�lení  
stanoviska k pronájmu �ásti parc. �ísla 247/24 trvalý travní porost, o vým��e  cca 120 m2.   
P�edm�tný pozemek má sloužit ke z�ízení zeleninové zahrádky. Komise nemá námitek  

7. majetkoprávní odbor �.j. SmOl/Maj/22/4513/2008/Sk ze dne 2. 9.2008 – žádost o sd�lení  
stanoviska k ud�lení souhlasu. Jedná se o �ást pozemku  parc. �íslo  79/108 ostatní plocha, 
o vým��e  cca 12 m2. P�edm�tný pozemek má sloužit k vybudování kontejnerového stání.. 
Komise nemá námitek.  

8. majetkoprávní odbor �.j. SmOl/OPD/28/447/2008/Mi ze dne 26. 9.2008 – žádost o odkup 
parkovišt�. Komise nedoporu�uje. Od�vodn�ní viz  zápis KM� z 1. 10. 2008 doru�ená pošta 
D1.  

9. majetkoprávní odbor �.j. SmOl/Maj/22/5144/2008/Sk ze dne 10.9.2008 – žádost o pronájem 
�ásti p.�. 526/1, umíst�ní reklamních panel�. Panel je v blízkosti k�ižovatky ulic Pražská x 
Erenburgova. Komise nedoporu�uje. 

10. majetkoprávní odbor �.j.SmOl/Maj/22/94/2008/To ze dne 26.8.2008 – žádost o sm�nu p.�. 
255/5 za p.�. 560, 255/14 a 255/12. OKR MmOl má zpracovanou studii zástavby rodinnými 
domy – Ne�edín Nivy – která se svým �ešením dotýká p.�. 560 a 255/14. Parcelou 255/14 je 
vedena hlavní obslužná komunikace zajiš�ující dopravní obsluhu celého navrženého souboru 
a rovn�ž tak p�evážná v�tšina navrhovaných inž. sítí. Komise sm�nu pozemk� nedoporu�uje. 

 
 
D. Doru�ená pošta 
 

 
1. majetkoprávní odbor �.j. SmOl/Maj/22/5914/2008/Ji ze dne 25. 9.2008 – žádost o sd�lení  

stanoviska k prodeji �ásti parc. �ísla  429/4 ostatní plocha, o vým��e  cca 1000 m2. 

P�edm�tný pozemek má sloužit k výstavb� nové veterinární nemocnice. Dle ÚPnSÚ 
Olomouc se pozemek nachází v ploše s funk�ním za�azením KV. 

KV vysokoškolské areály v�etn� ubytovacích areál� 
 

Slouží pro umíst�ní rozsáhlejších, samostatn� vymezitelných komplexních areál� vysokého 
školství v�etn� ubytování student� a zam�stnanc� a pot�ebného zázemí. 
 
P�ípustné:  
• stavby a za�ízení výuková, sportovní a rekrea�ní, kulturní  
• za�ízení administrativy, ubytování, stravování a služeb  v kapacit� pro pot�eby areálu  
• drobné maloobchodní provozovny  
• objekty statické dopravy v integraci s jinou p�ípustnou funkcí nebo samostatné podzemní 
 
Výjime�n� p�ípustné:  
• stavby pro výzkumnou �innost a praktickou aplikaci výzkumu v�etn� služeb souvisejících 

s výzkumnou �inností  
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• bydlení správc� a provozovatel� za�ízení  
• za�ízení kultury, sportu, ve�ejného ubytování, ve�ejného stravování, služeb, administrativy, to 

vše i v kapacit� p�evyšující pot�ebu areálu 
• maloobchodní za�ízení kat.I  
• objekty statické dopravy v komplexu hlavní stavby a ve vazb� na hlavní funkci 
• oplocení areál� neomezující pr�chodnost v širším území  

Komise prodej nedoporu�uje. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 

2. odbor koncepce a rozvoje �.j. SmOl/OKR/19/3129/2008/Ga ze dne 13. 10.2008 – oznámení 
o projednávání  zadání územního plánu m�sta Olomouce – k nahlédnutí do konce roku 
2008. První ve�ejné projednávání – 27.11.2008 v 15,00 hod. ve velkém zasedacím sále 
MmOl, Hynaisova 10.  

3. Mgr. V. Puha� ze dne 22. 10.2008 – informace o stránkách www.tsmo.cz – zde je možné 
nahlásit jakýkoli problém v�etn� poškozených nádob na odpad.  

4. odbor stavební – úsek pozemních komunikací �.j. SmOl/OPK/79/4512/2008/Urb ze dne 25. 
9.2008 – souhlas se stanovením  místní úpravy provozu na ve�ejn�  p�ístupných ú�elových 
komunikacích.  

5. odbor dopravy �.j. SmOl/OD/109/1452/2008/Mut ze dne 17. 10.2008 stanovení místní úpravy 
provozu na ú�elové pozemní komunikaci dle par. 77 odst. 2 zákona �. 361/2000 Sb., ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis� .  

6. výsledky umíst�ní preventivního radaru  
7. Eva Marklová, Pol. v�z�� 1d ze dne 7. 10. 2008 – problematika pr�jezd� kamion� 

Foerstrovou ulicí. Odpov�� – viz odeslaná pošta.  
8. p.Svozil z KM� �. 18 – informace  o situaci týkající se stání autobus� na ulicích Okružní a U 

Kovárny, kterou považuje za velmi nep�ehlednou a nebezpe�nou pro chodce.Pan Svozil na 
situaci opakovan� upozornil velitele MP Tererovo nám�stí a žádal o vyjád�ení, které do 
dnešního dne neobdržel. V této souvislosti žádá o spolupráci KM� �.12, do jejíž p�sobnosti 
lokalita pat�í. Bude �ešeno osobn� s velitelem služebny Tererovo nám. 
termín: 3.12.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

9. Ing.J. Fiala, Na vyhlídce 7 (viz r�zné) ze dne 5. 11. 2008 – informace o problémech 
s kanalizací v této ulici, návrh �ešení.  

10. odbor životního prost�edí  �.j. SmOl/ŽP/55/18615/2008/Vi ze dne 29. 10.2008 – vyjád�ení 
k výsadb� zelen� na ul. Pol. v�z�� 4 – nelze provést, je v trase kabelu VO.( Poznámka -  na  
písemné žádosti ne�itelná jména, není komu odeslat odpov��)  

 
 
E. R�zné 
 
 

1. p. Vrobel -  upozornil na nutnost zvýšeného dozoru MP ve ve�erních hodinách v místech 
p�ší trasy k objektu Olomouc City – zni�ené nádoby na odpad. Odpov�� MP –  volat  

2. p. Hlavá�ek – vznesl požadavek na umíst�ní sb�rného koše na psí exkrementy na za�átku 
a konci ulice Norská. Požadavek bude uplatn�n cestou  Mgr. V. Puha�e.  

             termín: 3.12.2008 
odpovídá: p�edseda komise 
upozornil na �ernou skládku na ul. Norská – je odvážena do p�íkopu vedle garáží na rohu 
ulic Norská a Rumunská. Budou upozorn�ny TSmO cestou Mgr. V. Puha�e 

             termín: 3.12.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

3. Ing. Fiala: závada v kanalizaci v ulici Na vyhlídce  (stejná záležitost jako E5 z 1. 10.)  
Požadavek na vyvolání ú�edního jednání se spol. Veolia Olomouc. (viz doru�ená pošta). 
Požadavek bude vznesen cestou Mgr. Puha�e. 

      termín: 3.12.2008 
odpovídá: p�edseda komise 
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4. investice komise na rok 2009 – p. Bureš – je nutno doplnit informace týkající se investic do 
zelen� na  Tererov�  nám., dále je t�eba prov��it, jaká zele� je vysázena na ulicích Okružní 
a Družstevní. Bude u�in�n dotaz na OŽP MmOl. 
termín: 3.12.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

      dopravní zna�ky, zklidn�ná zóna –  bude do�ešeno na jednání 3.12.2008 
      termín: 3.12.2008 
      odpovídá: p�edseda komise 
5.   MUDr. Gremlicová – bylo by vhodné prodloužit svoz nádob na bioodpad o 2 týdny.  
      P. Bureš – jeden termín navíc již existuje: 12/11. Další termín by byl vhodný 26/11 –  
      požádat TSO – zajistí p. Bureš 
      termín: 3.12.2008 
      odpovídá: p. Bureš 
6. úprava místnosti pro jednání KM� – dle informace Mgr. V. Puha�e byl vznesen p�íslušný 

investi�ní požadavek 
7. p. Bureš, informace - v n�kterých ulicích chybí jejich názvy. P. Bureš projedná s p. Holým 

z OD MmOl 
termín: 3.12.2008 
odpovídá: p�edseda komise  

8. bytový soubor Sladké m�sto - bylo by vhodné p�ipravit jednání s ob�any. Bude do�ešeno na 
jednání 3.12.2008 
termín: 3.12.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

9. MUDr. Gremlicová -  v p�íštích letech by bylo vhodné posílit MHD �. 7 v období 
svatodušních svátk�. Bude zpracován návrh dopisu DPmO a odeslán cestou Mgr. Puha�e. 
termín: 3.12.2008 
odpovídá: p�edseda komise, MUDr. Gremlicová, p. Bureš  

10. po diskusi bylo dohodnuto prov��it možnost psát koncept zápisu z jednání s využitím  
po�íta�e v jednací místnosti komise. 
termín: 3.12.2008 
odpovídá: Kate�ina Va�eková 

11. na návrh p�edsedy komise byla provedena zm�na ve funkci tajemníka komise – po�ínaje 
prosincovým jednáním bude tuto funkci vykonávat p. Kate�ina Va�eková. Hlasování – 
jednomysln� schváleno. 

12. jednání se zú�astnil strážník MPO sl.�. 038 
13. p�edseda komise p�edal materiály do informa�ních vitrín 

 
            

USNESENÍ 
 
Jednání KM� �. 12 Ne�edín ze dne 5. 11. ukládá: 

 
D.1. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 
 
D.8. 
termín: 3.12.2008 
odpovídá: p�edseda komise 
 
E.2. 
termín: 3.12.2008 
odpovídá: p�edseda komise 
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E.3. 
termín: 3.12.2008 
odpovídá: p�edseda komise 
 
E.4. 
termín: 3.12.2008 
odpovídá: p�edseda komise 
 
E.5. 
termín: 3.12.2008 
odpovídá: p. Bureš 
 
E.7. 
termín: 3.12.2008 
odpovídá: p�edseda komise 
 
E.8. 
termín: 3.12.2008 
odpovídá: p�edseda komise 
 
E.9. 
termín: 3.12.2008 
odpovídá: p�edseda komise, MUDr. Gremlicová, p. Bureš 
 
E.10. 
termín: 3.12.2008 
odpovídá: Kate�ina Va�eková 
 
Jednání bylo ukon�eno v 18,30 hod. 
 
 P�íští jednání komise se bude konat ve st�edu 3. 12. 2008. 
 
Zapsala: Mgr. So�a Vodáková 
Zpracoval: Ing. František Mina�ík 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Ing. František Mina�ík 
                                                                                                   p�edseda KM� �.12 Ne�edín 
 

  


