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Zápis  

z jednání komise městské části č.12 Neředín ze dne 4.3.2009  
 
 

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

• A: zahájení 
• B: projekt bytového souboru  „Sladké město“ 
• C: omezení jízdy vozidel hmotnosti nad 12t na ul. Foersterova 
• D: kontrola usnesení z jednání komise dne 4.2.2009 
• E: odeslaná pošta 
• F: doručená pošta  
• G: různé 

 
K jednotlivým bodům: 
 
B: Projekt bytového souboru „Sladké m ěsto“  
 
Ing. arch. Jana Křenková (Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, odd. územního 
plánovaní a architektury)   představila projekt bytové výstavby „Sladké město“, který bude realizován 
na pozemcích mezi hřbitovem a Globusem v lokalitě Pod hřbitovem. Odpověděla rovněž na dotazy 
občanů, které se týkaly dopravní obslužnosti, možné hlukové zátěže a další. 
  
 
C: Omezení jízdy vozidel hmotnosti nad 12t na ul. F oersterova  
 
Na jednání KMČ se dostavili občané bydlící na ulicích tř. Míru, Okružní a Dělnická a opětovně 
upozornili na skutečnost, že vozidla před zákazem na křižovatce Pražská odbočují na tř. Míru, 
pokračují po ul. Okružní a nadměrně zatěžují tyto ulice dopravou s tím, že je narušována statika 
bytových domů. Předseda komise informoval o skutečnosti, že RMO svým usnesením ze dne  
24.2.2009: 
- pověřila oddělení koncepce dopravy OKR MmOl vyjadřovat se za Statutární město Olomouc pro 
KÚOK k případným žádostem o výjimku z dopravního omezení na ul. Foersrova   
- uložila OKR a OD provést opakované monitorování dopravní situace v souvislosti s realizovaným 
dopravním omezením a na základě výsledků předložit RMO do 5.5.2009 návrh dalších opatření  
- uložila odboru dopravy do 24.3.2009 zařadit opravu křižovatky ulic Okružní a Dělnická do plánu 
oprav pro rok 2009 
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- uložila OKR a OD informovat do 5.5.2009 KM Č Neředín o výsledku monitorování a návrhu 
dalšího postupu 
 
 
D: Kontrola usnesení z jednání komise dne 4.2.2009  
 
F.5. ze 7.1.2009, úkol trvá 
termín: 1.4.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
F.1. úkol trvá 
termín: 1.4.2009 
odpovídá: p ředseda komise  
F.2. úkol trvá   
termín: 1.4.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
F.3. úkol trvá 
termín: 1.4.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
E.8.  viz odeslaná pošta 
E.9.  viz odeslaná pošta 
 
 
E: Odeslaná pošta  
 

1. MmOl, odbor vnějších vztahů a informací ze dne 26.2.2009 – závada kanalizace na ul. Na 
Vyhlídce – urgence 

2. MmOl, odbor vnějších vztahů a informací ze dne 26.2.2009, název nových ulic (E.8.)   
3. MmOl, odbor dopravy ze dne 18.2.2009 – odpověď na možnost přesunu jedné                     

nízkopodlažní tramvaje Vario na linku Nová Ulice (E.9.) 
4. MmOl, majetkoprávní odbor – č. j. SmOl/Maj/22/7908/2008/Ha ze dne 5.1.09 
5. MmOl, majetkoprávní odbor – č. j. SmOl/Maj/22/6621/2008/Sk ze dne 8.1.09  
6. MmOl, odbor majetkoprávní, č. j. SmOl/Maj/22/6869/2008/Sk ze dne 14.1.09  
7. MmOl, odbor majetkoprávní, č. j. SmOl/Maj/22/8012/2008/Sa ze dne 12.1.09  

 
 
F: Doru čená pošta  
 

1. MmOl, odbor majetkoprávní, č.j. SmOl/Maj/22/733/2009/Ha ze dne 27.2.09 – žádost o 
sdělení stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 255/1 v k. ú. Neředín za účelem výstavby 
rodinného domu. Komise nemá námitek . 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

2. MmOl, odbor majetkoprávní, č.j. SmOl/Maj/22/650/2009/Ha ze dne 4.2.09 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 78/29 za účelem rozšíření zázemí k sousednímu 
rodinnému domu. Na pozemku se nachází trasy inž. sítí, oplocení sníží  přehlednost 
křižovatky. Komise nedoporu čuje . 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

3. MmOl, odbor majetkoprávní, č.j. SmOl/Maj/22/845/Ha ze dne 20.2.09 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 75/3. Komise nemá námitek . 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

4. MmOl, odbor vnějších vztahů a informací, e-mail ze dne 23.2.2009 – žádost o vyplnění karet 
odboru ochrany 
 
termín: 1.4.2009 
odpovídá: Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, Miroslav B ureš 



 3 

5. MmOl, odbor vnějších vztahů a informací, e-mail ze dne 3.3.2009, postoupení žádosti OD  o 
seznam lokalit, kde je potřeba opravit chodníky 
termín: 1.4.2009 
odpovídá: p ředseda komise 

6. MmOl, odbor dopravy, odd. integrovaného dopravního systému ze dne 6.2.2009 – informace 
o dopravci BODOS – spoje linky 710913 zastavují na zastávkách Autobusové nádr., 
Dvořákova, Foersterova, Neředín-krematorium, Topolany. Platí zde předplatné jízdenky 
IDSOK. Na vědomí. 

7. ing. arch. Petr Engliš ze dne 9.2.2009 – stížnost primátorovi města  k uzavření ulice 
Foersterova pro vozidla o hmotnosti nad 12t .  Na vědomí. 

8. Městská policie ze dne 12.2.2009 – opatření Městské policie Olomouc k eliminaci stání 
vozidel na rizikových místech na území města Olomouce. Informace.  

 
 
G: Různé  
 

1. Ing. arch. Engliš prostřednictvím KMČ vyslovil pochvalu Technickým službám za včasné a 
vzorné odklízení sněhu v okolí ulice Stiborova. K pochvale se připojili i členové KMČ 
v souvislosti s rychlou opravou vozovky v ul. Na Vyhlídce a za provádění akce „bioodpad“ 
v roce 2008 

2. Komise uložila hlasováním předsedovi komise vyžádat jedním dopisem  na  OVVI informace:  
1. o postupu ve věci stížnosti občanů ulic Na Vyhlídce a Letců ve věci  zaplavování sklepů 

– Vodovody a kanalizace 
2. o stavu jednání o dopravním zklidnění ulic Letců, Jožky Jabůrkové, Na Vyhlídce, 

Západní, Lomená, Pod Strání, Nemedínská a Družstevní 
3. o proinvestovaných  finančních  prostředcích KMČ Neředín  za rok 2008 
4. o postupu realizace revitalizace studánky na ul. Úvoz 

              termín: 1.4.2009 
              odpovídá: p ředseda komise 
       3.  23. 3. 2009 ve 14 hodin se uskuteční v obřadní síni radnice tradiční slavnostní setkání 
seniorů – jubilantů městské části Neředín za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina 
Tesaříka. Setkání připravila KMČ spolu s odborem školství MmOl.  
       4. Na den 23. 4. 2009 připravuje KMČ pro veřejnost prezentaci projektové dokumentace 
„Rekonstrukce ulice Neředínská“. Prezentace se uskuteční v zasedací místnosti komise v 17.0 hod.  
 
 
Usnesení  
 
Jednání KMČ č.12 Neředín ze dne 4.3.2009 ukládá: 
 
 
F.5.  ze dne 7.1.2009 
úkol trvá 
termín: 1.4.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
F.1. ze dne 4.2.2009  
úkol trvá 
termín: 1.4.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
F.2. ze dne 4.2.2009 
úkol trvá 
termín: 1.4.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
F.3  ze dne 4.2.2009  
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úkol trvá 
termín: 1.4.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
F.1.  
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
F.2. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise  
 
F.3. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
F.4. 
termín: 1.4.2009 
odpovídá: Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, Miroslav B ureš 
 
F.5. 
termín: 1.4.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční ve středu 1.4.2009 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík   
 
 
 
 
 
                                                                                                   Ing . František Mina řík 
                                                                                              předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
 
Přílohy: prezenční listina 


