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Zápis  

z jednání komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 
ze dne 7.1.2009 

 
 

 
 
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 
 
Nep�ítomni: Miroslav Bureš 
 
Hosté: Mgr. Monika Vaculíková, Magistrát m�sta Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, odd.  
            koncepce zelen� a rekreace 
 
 
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání �ídil p�edseda komise ing. František Mina�ík 
 
 
Program: 
 

• A: zahájení 
• B: prezentace zám�ru obnovy zelen� na ul. Ne�edínská  
• C: kontrola usnesení z jednání komise dne 3. 12. 2008 
• D: odeslaná pošta 
• E: doru�ená pošta 
• F: r�zné 

 
K jednotlivým bod�m: 
 
 
B: Prezentace zám�ru obnovy  zelen� na ul. Ne�edínská  
 
 Mgr. Monika Vaculíková z MmOl prezentovala projektovou dokumentaci  „Obnova zelen� na 
ul. Ne�edínská“. Jedná se o obnovu zelen� na návsi v Ne�edín�, která úzce souvisí s projektovou 
dokumentací rekonstrukce ul. Ne�edínská. Tato dokumentace by m�la být dokon�ena v roce 2009.  
 V rámci prezentace byl výkladem na situa�ním výkresu vysv�tlen zám�r obnovy zelen�, 
rozsah úprav, jejich situování, druhovost navrhované zelen� a další detaily návrhu.   
  
 P�ipomínky a nám�ty k p�ednesenému návrhu:  
 

1. nám�t na dopln�ní výsadby  aleje vrb v prostoru za restaurací Na rybní�ku jako náhrada za 
zni�ené výp�stky   
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2. do�ešit problém otá�ení motorových vozidel v blízkosti d�tského h�išt� u rybní�ku 
3. zvážit možnost vysazení jinan� v �ešeném území 
4. zvážit z�ízení posezení s vyhlídkou na m�sto na konci vrbové aleje na horizontu kopce  

 
 
C: kontrola usnesení 
 
     E.4. ze dne 5.11.2008 – požadavek na dopravní zklidn�ní ulic, prov��it možnost úpravy dlažby 
p�ších ploch na nám Terera. Viz odeslaná pošta D1. 
     D.6. spln�no, viz odeslaná pošta D.3. 
     D.9. spln�no, viz odeslaná pošta D.4. 
     E.1. spln�no, viz odeslaná pošta D.5. 
     E.5. p�íprava besedy o bytovém souboru Sladké m�sto -  termín upraven na 4.3.2009. Úkol trvá. 
 
 
D: odeslaná pošta 
 

1. odbor vn�jších vztah� a informací, Mgr. Vladimír Puha� ze dne 5.1.2009 – požadavek na 
dopravní zklid�ní ulic Letc�, Jožky Jab�rkové, Na Vyhlídce, Západní, Lomená, Pod Strání, 
Ne�edínská a Družstevní s doporu�ením  postoupit problematiku odboru dopravy. Dále 
požadavek na opravu a vyrovnání opot�ebených �ástí dlažby na nám. Terera. 

2. odbor životního prost�edí, ing. Jitka Št�pánková ze dne 5.1.2009 – dotaz �lena KM� M. 
Bureše na možnosti obnovy zelen� na nám. Terera a na druhovost vysázené zelen� v ul. 
Okružní a Družstevní 

3. odbor vn�jších vztah� a informací, Mgr. Vladimír Puha� ze dne 18.12.2008 – požadavek 
RNDr. H. Žákové z Ne�edína na �ešení dopravy na ul. D�lnická 

4. odbor majetkoprávní �.j. SmOl/Maj/22/6150/2007/Ji ze dne12.11.2008 – žádost o sd�lení 
stanoviska k pronájmu budovy na parc. �. 1337/1, parc. �. 1338 a 615/19 a odprodeji �ásti 
pozemku parc.�. 615/19 spole�nosti MERIT GROUP a.s. – komise nemá námitek 

5. odbor vn�jších vztah� a informací, Mgr. Vladimír Puha� ze dne 5.1.2009 – žádost o zajišt�ní 
pro�ezu strom� a ke�� na ul. Okružní v blízkosti p�echodu pro chodce z d�vodu brán�ní ve 
výhledu �idi�� i chodc� 

 
 
E. doru�ená pošta 
 

1. odbor vn�jších vztah� a informací, Mgr. Vladimír Puha�, e-mail ze dne 17.12.2008 -  
informace ú�adu na ochranu osobních údaj� k problematice blahop�ání k významným 
životním jubileím v tisku -  na v�domí 

2. MPO – výsledky umíst�ní preventivního a represivního radaru -  na v�domí 
3. odbor majetkoprávní, �. j. SmOl/Maj/22/7213/2008/�í ze dne 10.12.2008 – žádost o sd�lení 

stanoviska ke sm�n� majetku SmO l– parc. �. 351/22 v k. ú. Topolany ve vlastnictví SmOl za 
pozemek parc. �. 324/12 v k. ú. Ne�edín z d�vodu nep�ístupnosti pozemku. Komise nemá 
námitek, za p�edpokladu souhlasného stanoviska KM� Topolany. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 

4. odbor majetkoprávní, �.j. SmOl/Maj/22/4350/2008/Sk ze dne 16.12.2008 – žádost o sd�lení 
stanoviska k prodeji majetku SmOl – parc. �. 247/22 v k. ú. Ne�edín (zahrada). Komise 
nemá námitek 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 

5. odbor majetkoprávní, �. j. SmOl/Maj/22/6907/2008/Ha ze dne 5.12.2008 – žádost o sd�lení 
stanoviska k prodeji majetku SmOl – �ást pozemku parc. �. 584/1 v k. ú. Ne�edín 
(p�edzahrádka).Komise nemá námitek. 
termín: ihned 
odpovídá : p�edseda komise 
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6. odbor majetkoprávní, �.j. SmOl/Maj/22/7189/2008/Sk ze dne 11.12.2008 – žádost o sd�lení 
stanoviska k pronájmu majetku SmOl – parc. �. 499/1, p�evod nájemní smlouvy na zahrádku 
z otce na syna. Komise nemá námitek 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 

7. odbor majetkoprávní, �. j. SmOl/Maj/22/6350/2008/To 15.12.2009 – žádost o sd�lení 
stanoviska k prodeji majetku SmOl -  parc. �. 255/12, za ú�elem výstavby RD. 
Odbor koncepce a rozvoje MmOl má v p�edm�tném prostoru zpracovanou studii zástavby 
rodinnými domy – Ne�edín Nivy – která se svým �ešením dotýká p�edm�tné parcely. 
Parcelou 255/12 je vedena hlavní obslužná komunikace zajiš�ující dopravní obsluhu celého 
navrženého souboru RD a rovn�ž tak p�evážná v�tšina navrhovaných inž. sítí. Komise 
navrhovaný odprodej nedoporu�uje. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 
 
   

F. r�zné 
 

1. termín besedy k projektové dokumentaci bytového souboru Sladké m�sto (viz kontrola 
usnesení D.5.)  je stanoven na 4. 3. 2009. P�íprava pozvánek – p�edseda komise, distribuce 
pozvánek  - p�edseda komise, p. Kou�il  

2. MUDr. Gremlicová upozornila na stav terénních schod� na p.�. 499/3. Bude prov��eno na 
míst� samém. 
termín: 4.2.2009 
odpovídá: p�edseda komise 

3. strážníci M�stské policie byli upozorn�ni na neuspokojivou dopravní situaci u h�bitov� v dob� 
p�ed a v pr�b�hu váno�ních svátk�  

4. ul. Na Vyhlídce – je pot�eba opravit stavební závadu na ploše chodníku 
termín: 4.2.2009 
odpovídá: p�edseda komise 

5. KM� žádá Mgr. Puha�e o informaci, zda a jak se vyjád�il adresát  - Vodovody a kanalizace - 
k petici ob�an� z ulic Na Vyhlídce a Letc�, týkající se špatného stavu kanalizace a 
zatopování sklep�. 
termín: 4.2.2009 
odpovídá: p�edseda komise 

6. jednání se zú�astnili strážníci MPO �. 136 a 186 
 
 
USNESENÍ 
 
Jednání KM� �.12 Ne�edín ze dne 7.1.2009 ukládá: 
 
E.3. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 
 
E.4. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 
 
E.5. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 
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E.6. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 
 
E.7. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 
 
F.2. 
termín: 4.2.2009 
odpovídá: p�edseda komise 
 
F.4. 
termín: 4.2.2009 
odpovídá: p�edseda komise 
 
F.5. 
termín: 4.2.2009 
odpovídá: p�edseda komise 
 
 
 
Jednání bylo ukon�eno v 19.00 hod. 
 
P�íští jednání komise se uskute�ní ve st�edu 4.2.2009 
 
Zapsala: Kate�ina Va�eková 
Zpracoval: Ing. František Mina�ík  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Ing. František Mina�ík 
                                                                                            p�edseda KM� �.12 Ne�edín 

 
 


