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Zápis  

z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 4.2.2009  

 
 

 
 
Přítomni: Ing. František Minařík, Petr Polívka , MUDr. Bohumila Gremlicová , Jaroslav Šulc , Jan 
                Kou řil, Kateřina Vařeková , Jaromír Jurtík , Miroslav Bureš  
 
Omluveni: Mgr. Soňa Vodáková  
 
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil předseda komise ing. František Minařík. 
 
Program: 
 

• A: zahájení 
• B: omezení jízdy vozidel nad 12t na ul. Foerstrova 
• C: kontrola usnesení z jednání komise dne 7. 1. 2009 
• D: odeslaná pošta 
• E: doručená pošta 
• F: různé 

 
K jednotlivým bodům: 
 
 
B: Omezení jízdy vozidel hmotnosti nad 12t na ul. F oerstrova  
 
Na jednání komise se dostavili obyvatelé ulic Tř. Míru, Okružní a Dělnická, kteří vyjádřili své 
připomínky k omezení jízdy vozidel hmotnosti nad 12t na ul. Foersterova. Konstatovali, že tato 
vozidla  využívají k jízdě ulice Tř. Míru a Okružní, čímž vzniká složitá dopravní situace a trpí statika 
domů. Ing. Milan Káňa předal předsedovi KMČ kopii dopisu předaného Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje, ve kterém navrhuje řešit situaci osazením vhodného dopravního značení na ul. 
Okružní a odpověď Krajského úřadu na tento dopis (je přílohou tohoto zápisu). Návrh řešení občanů 
přítomných na jednání směřoval mimo jiné k možnosti odklonu vozidel nad 12t už na kruhovém 
objezdu u Globusu. Po diskusi bylo dohodnuto, že Ing. arch. Engliš sepíše požadavky občanů a 
předá je Magistrátu města Olomouce (je přílohou tohoto zápisu). Zástupci občanů se na doporučení 
předsedy KMČ  mohou dostavit na odd. koncepce dopravy odboru koncepce a rozvoje, kde mohou 
celou záležitost konzultovat. 
 
 
Poznámka KMČ. 
Již v průběhu projektových prací na úpravě předmětného dopravního značení bylo dohodnuto, že 
bude provedeno monitorování – s následným vyhodnocením – vlivu dopravního omezení na ul. 
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Foersterova na ulici Okružní. Monitoring byl prováděn kamerou i sčítacími sondami. Po předložení 
výsledků rozhodne o dalším postupu  Rada města Olomouce.   
 
 
C: Kontrola usnesení  
 
E.3.  splněno, viz odeslaná pošta 
E.4.                 dtto 
E.5.                 dtto 
E.6.                 dtto 
E.7.                 dtto 
F.2. bylo prověřeno na místě samém, v jarním období bude požádáno o opravu vybraných terénních 
schodů 
F.4. nahlášeno TSmO 15.1.2009, dle sdělení (mail 28.1.2009) bude předlážděno po zlepšení 
klimatických podmínek 
F.5. 21.1.2009 bylo písemně urgováno u Mgr. V. Puhače, zatím bez odpovědi. KMČ opětovně žádá 
Mgr. Puhače o písemnou informaci, zda a jak se vyjádřil adresát – Vodovody a kanalizace – k petici 
občanů z ulic Na Vyhlídce a Letců, týkající se špatného stavu kanalizace a zatopování sklepů. 
termín: úkol trvá, 4.3.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
D: Odeslaná pošta  
 

1. odbor majetkoprávní – č. j. SmOl/Maj/22/7213/2008/Čí ze dne 10.12.2008 – žádost o sdělení 
stanoviska ke směně majetku SmOl – parc. č. 351/22 v k. ú. Topolany ve vlastnictví SmOl za 
pozemek parc. č. 324/12 v k. ú. Neředín ve vlastnictví manželů Chocholových z důvodu 
nepřístupnosti pozemku – komise nemá námitek, za předpokladu souhlasného stanoviska 
KMČ Topolany 

2. odbor majetkoprávní – č. j. SmOl/Maj/22/4350/2008/Sk ze dne 16.12.2008 – žádost o 
sdělení stanoviska k prodeji majetku SmOl – parc. č. 247/22 v k. ú. Neředín /zahrada/ - 
komise nemá námitek 

3. odbor majetkoprávní – č. j. SmOl/Maj/22/6907/2008/Ha ze dne 5.12.2008 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji majetku SmOl – část pozemku parc. č. 584/1 v k. ú. Neředín 
/předzahrádka/ - komise nemá námitek 

4. odbor majetkoprávní – č. j. SmOl/Maj/22/7189/2008/Sk ze dne 11.12.2008 – žádost o 
sdělení stanoviska k pronájmu majetku SmOl – parc. č. 499/1 – převod nájemní smlouvy na 
zahrádku ze zemřelého otce na syna – komise nemá námitek 

5. odbor majetkoprávní – č. j. SmOl/Maj/22/6350/2008/To ze dne 15.12.2008 – žádost o 
sdělení stanoviska k prodeji majetku SmOl – parc. č. 255/12 v k. ú. Neředín za účelem 
výstavby RD – komise prodej nedoporučuje 

6. ad. F4 – Technické služby Olomouc, ohlášení závady na chodníku v ul. Na Vyhlídce č. 9. 
7. odbor vnějších vztahů a informací, Mgr. Puhač ze dne 21.1 09, urgence ve věci řešení 

závady kanalizace na ul. Na Vyhlídce. 
 
 
E: Doru čená pošta  
 

1. odbor životního prostředí,č.j. SmOl/ŽP/55/950/2009/Št ze dne 22.1.2009, ing. Jitka 
Štěpánková, odpověď na dotaz zda , kdy a v jakém rozsahu bude investováno do obnovy 
zeleně na nám. Terera.   

2. odbor majetkoprávní, č. j. SmOl/Maj/22/6869/2008/Sk ze dne 14.1.09 – žádost o sdělení 
stanoviska k pronájmu majetku parc. č. 539/7 za účelem zemědělského obhospodařování 
ZD Unčovice. Předmětný pozemek je součástí polní cesty u Křelovského potoka při 
komunikaci Olomouc – Topolany. Komise nedoporu čuje  

3. odbor majetkoprávní, č. j. SmOl/Maj/22/7908/2008/Ha ze dne 5.1.09 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji  parc. č. 145/1. Nepatří do území KMČ č.12 Neředín. 
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4. odbor majetkoprávní, č. j. SmOl/Maj/22/6621/2008/Sk ze dne 8.1.09 – žádost o sdělení 
stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 59/2 z důvodu vybudování parkovacích míst 
k bytovému domu. Návrh členění ploch je nekoncepční. Zbytkové plochy jsou roztříštěné a 
nevyužitelné.  Komise nedoporu čuje . Jako alternativa se jeví pronájme celého pozemku. 

5. odbor majetkoprávní, č. j. SmOl/Maj/22/8012/2008/Sa ze dne 12.1.09 – žádost o sdělení 
stanoviska k udělení souhlasu budoucího vlastníka pozemku – parc. č. 608/13 – pozemek 
bude převeden z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Statutární město 
Olomouc. Investor zde plánuje vybudovat příjezd k plánované stavbě. Komise nemá 
námitek . 

6. OKZR OKR, Monika Vaculíková, e-mail ze dne 13.1.2009, odpověď na připomínku ke stavu 
vrbové aleje v prostoru nad hospodou U rybníčku.  

7. zápis ze setkání předsedů KMČ ze dne 9. 12. 2008, na vědomí 
8. odbor vnějších vztahů a informací ze dne 20.1.2009, Bc. Pešata – žádost o návrh na 

pojmenování dvou nových ulic v bytovém komplexu „Sladké město“. 
termín: 23.2.2009 
odpovídá: p ředseda komise  

9. odbor dopravy, č. j. SmOl/OD/109/83/2009 ze dne 26.1.09 – žádost o vyjádření k možnému 
přesunu nízkopodlažních tramvají Vario z linky č. 2 na linku č. 6. Komise se k záležitosti 
písemně vyjádří. 
termín: 17.2.2009 
odpovídá: p. Bureš, p ředseda komise 

 
 

F: Různé 
 

1. obyvatelé bytových domů na tř. Svornosti č.o. 44, 46, 48, 50, 52 a 54 žádají o 
odstranění laviček u zadního vchodu domu č.o. 50, na pozemku parc. č. 509. Důvod -    
rušení klidu. Bude postoupeno OŽP MmOl. 
termín: 4.3.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
rovněž požadují prořez křoví na pozemku parc. č. 509 a opravu   chodníků v celé 
lokalitě - uvolněná a propadlá dlažba. Bude postoupeno OŽP a OD MmOl. 
termín: 4.3.2009 
odpovídá: p ředseda komise 

2. požadavek členů komise – písemně urgovat požadavek  na dopravní klidnění ulic Letců, 
Jožky Jabůrkové, Na Vyhlídce, Západní, Lomená, Pod Strání, Neředínská a Družstevní 
(OVVI, Mgr. V. Puhač)/viz D1 ze 7.1.09/ 

            termín: 4.3.2009 
            odpovídá: p ředseda komise 

3. komise jednomyslným  hlasováním pověřila předsedu komise požádat odbor vnějších 
vztahů a informací Mgr. V. Puhače o písemnou informaci  o proinvestovaných  fin. 
prostředcích KMČ Neředín za rok 2008 ( případně s dodáním dokladů).  

4. komise schválila hlasováním příspěvek ve výši 15 000,- Kč na výstavbu terénního 
schodiště v ulicích Klusákova a U Letiště na parc. č. 277/1, které bude sloužit 
obyvatelům jako přístup ke kontejnerům na tříděný odpad. Příspěvek  byl zařazen 
komisí do plánu investic na rok 2009 

 
USNESENÍ 
 
Jednání KMČ č.12 Neředín ze dne 4.2.2009 ukládá:  
 
C. 
termín: trvá, 4.3.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
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E.8. 
termín: 23.2.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.9. 
termín: 17.2.2009 
odpovídá: p. Bureš, p ředseda komise 
 
F.1. 
termín: 4.3.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
F.2. 
termín: 4.3.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.30 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční ve středu 4.3.2009 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 

 
 
 
                                                                                             
                                                                                              Ing. František Minařík 
                                                                                         předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
 
 
Přílohy:  1. prezenční listina 
              2. dopis KÚ Olomouckého kraje 
              3. dopis Ing.arch. Petra Engliše 
 
 
 


