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Komise městské části č.12 Neředín 
 

 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 6.10.2010 

 
 
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík 
 
 
Program: 

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení 
• C: doručená pošta 
• D: odeslaná pošta 
• E: různé 
 

 
A. Zahájení  

 
Po prezenci zahájil předseda komise Ing. František Minařík v 17,00 hod. jednání komise městské 
části a řídil je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 9 členů komise. Komise byla 
po celou dobu jednání usnášeníschopná. 
 
 
B. Kontrola usnesení z jednání komise dne 1.9.2010  
 
C1 viz odeslaná pošta 
C2             dtto 
C3             dtto 
C4             dtto 
E1 trvá, termín 3.11.2010, odpovídá:J. Jurtík, J. Šulc  
E2 provedeno 
E3 trvá, termín 3.11.2010, odpovídá: p ředseda komise 
 
 
C. Doručená pošta  
 
1. Technické služby města Olomouce – přehled činností na měsíc říjen 2010, seznam kontaktů na 

jednotlivé pracovníky 
2. občanské sdružení Klid pro sídliště (OS), U kovárny 32, Olomouc – dopis náměstka primátora 

Mgr. S. Ščudlíka ze dne 25.8.2010 OS a odpověď OS ze dne 4.9.2010 náměstkovi. Na vědomí.  
3. odpověď vedoucí odboru dopravy MMOL Ing. Pospíšilové (e-mail ze dne 16.9.2010) na podnět 

p. Lorence ke špatnému stavu dlažby na nám. Terera. Na vědomí.  
4. odbor životního prostředí MMOl, Ing. Štěpánková, ze dne 17.9.2010 – sdělení k připomínkám 

KMČ – dětské hřiště ul. Polit. vězňů. Herní prvky budou doplněny v návaznosti na výši 
přidělených finančních prostředků z rozpočtu města. 

5. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/3222/2010/To ze dne 17.9.10 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji pozemků parc. č. 288/1 a 288/2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z důvodu 
narovnání majetkoprávních vztahů. Komise nemá námitek 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
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6. MMOl, OVVI, Mgr. V.Puhač – informace o opravě svítidel v jednací místnosti 
7. MMOl, OKR – Oznámení o veřejném projednání Změny Územního plánu č. XXII 
 
 

D. Odeslaná pošta  
 

1. C1. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/2050/2008/Ji ze dne 18.8.2010 
2. C2. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/3396/2010/Ji ze dne 4.8.2010  
3. C3. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/OPD/28/227/2010/Mi ze dne 26.802010 
4. C4. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/maj/22/4117/2010/Výs ze dne 5.8.2010 
 
 
E. Různé 
 
1. p.xxxxxxxxxxx z Neředína upozornila komisi  na zvýšený dopravní ruch těžkých NA a 

znečištění vozovky v souvislosti s objektem na ul. Neředínská, č.o.49 a k němu přilehlým 
soukromým pozemkem. Tato skutečnost oznámila Městské policii. Bude prověřeno na místě a 
na stavebním odboru MMOL. Stěžovatelka bude informována.            

         rovněž tak upozornila na chybějící sloupky, zabraňující vjezdu motorových vozidel na polní  
         cestu spojující ul. Okružní a ul. Neředínská. Bude postoupeno odboru dopravy. 
         termín: 3.11.2010 
         odpovídá: p ředseda komise 
         Dále upozornila na stávající stav „studánky“ v prostoru ul. Úvoz. Byla informována o vývoji 
         dořešení této záležitosti.          

2. komise konstatovala zhoršený stavební stav kapličky na ul. Neředínská. Situace vyžaduje 
posouzení stavu statikem. Zajistí p. M. Bureš. Z hlediska pohledové exponovanosti objektu je 
třeba zvážit úpravu exterieru kaple. Bude řešeno s Mgr. V. Puhačem (předseda komise). 
termín: 3.11.2010 
odpovídá: M. Bureš, p ředseda komise 

3. člen komise p. M. Bureš upozornil na poškozenou komunikaci (asfalt i dlažební kostky) kolem 
kanalizační vpusti na ul. Letců před domy č. o. 26, 28. Informace o závadě bude postoupena 
TSmOL (příp. odboru dopravy MMOL ) 
termín: 3.11.2010 

         odpovídá: K. Va řeková 
4. 11.10.2010 ve 14 hod. se uskuteční slavnostní setkání seniorů – jubilantů v obřadní síni 

radnice za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka. Účastní se  Ing. Minařík 
a p. P. Polívka 

5. 777. výročí obce Neředína – zajištění propagačních materiálů. 
         termín: pr ůběžně 
         odpovídá: M. Bureš 

6. nákup drobného materiálu  – zajistí p. Bureš 
         termín: do 10.12.2010 
         odpovídá: M. Bureš 

7. vyúčtování drobných vydání komise – v termínu do 17.12.2010 
8. předseda komise předal materiály do informačních vitrín 
9. Jednání se zúčastnil strážník MPO č. 157. Předseda komise požádal o informaci e-mailem o 

výsledku zákroku MPO v záležitosti pod bodem E.1. – viz výše (objekt Neředínská č.o. 49, 
oznámení Městské policii Olomouc)   

 
 
USNESENÍ 
 
Jednání KMČ ukládá: 
 
C.5. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
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E.1. 
termín: 3.11.2010 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.2. 
termín: 3.11.2010 
odpovídá: M. Bureš a  p ředseda komise 
 
E.3. 
termín: 3.11.2010 
odpovídá: K. Va řeková 
 
E.5. 
termín: pr ůběžně 
odpovídá: M. Bureš 
 
E.6 
termín: do 10.10.2010 
odpovídá: M. Bureš 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.45 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční dne 3.11.2010 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
Zápis byl projednán s OVVI dne: 20.10.2010 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
                                                                                                 Ing. František Mina řík 
                                                                                             předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


