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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 8.3.2012 

 
 
Přítomni: Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková , Petr Polívka , Jan Kou řil, Jaromír Jurtík  DiS., 
Benedikt Záhora , Mgr. Soňa Vodáková , Jaroslav Šulc , RNDr. Jiří Fišer , Ph.D., Ing. Martin 
Skoumal , Miroslav Bureš  
Omluveni: Petr Šarapatka  
  
Nepřítomni: Mgr. Lubor Ludma , Bc. Radek Haviger ,    
 
Hosté: RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. 
  
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil Ing. František Minařík 
 
Program: 

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

 
 
 
A. Zahájení  

 
Po prezenci zahájil předseda komise v 17,00 hod. jednání komise městské části a řídil je po celou 
dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 11 členů komise. Komise byla po celou dobu 
jednání usnášeníschopná.  
 
Po zahájení uvedl předseda komise samostatnou informaci o průběhu investičních akcí na rok 2012. 
Komise městské části č.12 Neředín (KMČ) uplatnila požadavky na čerpání investic ze všech tří 
využitelných zdrojů určených Magistrátem statutárního města Olomouce (MMOL). Jednotlivé 
záměry – soubory požadavků - byly postupně připraveny v průběhu měsíců ledna a února 2012. 
 
1.  KMČ obdržela - stejně jako ostatní komise – pro letošní rok finanční prostředky z položek 5169 a 
5171 na drobnou investiční činnost.  
Soubor požadavků na drobné investiční akce byl předán MMOL, odboru životního prostředí, dne 
8.2.2012. 
2. Dalšími finanční prostředky, které obdržela KMČ v letošním roce byly prostředky určené na 
opravy komunikací.   
Soubor požadavků na opravy komunikací byl předán Technickým službám města Olomouce dne 
22.2.2012. 
3. V dalším čerpání finančních prostředků uplatnila KMČ možnost čerpat prostředky na realizaci 
jednotlivých investičních akcí dle požadavků komisí. Jedná se o prostředky na tzv.  prioritní akce.  
Požadavek byl předán MMOL, odboru vnějších vztahů a informací, dne 27.2.2012.      
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B. Kontrola usnesení  
 
C.1., C.2., C.3., E.2c., E.2h., E.2i – viz odeslaná pošta 
 
 
C. Doručená pošta  
 
1. MMOl, OŽP, odd. odpadového hospodářství ze dne 15.2.2012 – žádost o stanovisko k návrhu 

odstranění stanoviště kontejnerů na tříděné složky na rohu ulic Pražská a Helsinská, který 
vznesla MUDr. Šmoldasová. Po projednání komise potvrzuje polohu stávajícího s tanovišt ě. 
termín: 4.4.2012 

      odpovídá: p ředseda komise 
      Schváleno  
2. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/164/2012/Pr ze dne 27.1.12 – žádost o sdělení 

stanoviska k pronájmu části pozemku p.č. 487/4 v k.ú. Neředín, za účelem umístění novinového 
stánku. Komise nemá námitek za p ředpokladu vylou čení prodeje alkoholu.  
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno  

3. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/723/2012/Pr ze dne 8.2.12 – žádost o sdělení 
stanoviska k pronájmu části pozemku p.č. 469 v k.ú. Neředín, za účelem užívání zeleninové 
zahrádky. Komise nemá námitek . 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise   
Schváleno 
Majetkoprávní odbor pod stejným č.j. žádá o obecné vyjádření k možným budoucím pronájmům 
na pozemku p.c. č. 469, 531/2 v k. ú. Neředín a 985/3 a 849/30 v k. ú. Řepčín za účelem užívání 
jako zahrádky s platností do 31.12.2012. Komise nemá námitek . 

4. p. Kouřil – požadavek na doplnění herních prvků dětského hřiště za domem na ul. Politických 
vězňů 15. Doplnění je zohledněno v rámci využití inv. prostředků z položek 5969 a 5971. 

5. MMOl, OVVI ze dne 6.2.2012 – informace o odvolání MUDr. Gremlicové RMO z funkce člena 
komise na vlastní žádost k datu 31.1.2012. 

6. p. Polívka ze dne 2.2.2012 – připomínky k projektu revitalizace studánky na ul. Úvoz 
7. p. Bureš, e-mail ze dne 2.2,2012 – návrh na drobnou investici z prostředků na opravu 

komunikací. Je zohledněno v rámci využití těchto prostředků.  
8. objednávka OB00271/12/OVVI-KMC ze dne 13.2.2012, geodetické zaměření studánky v ul. 

Úvoz, DS GEO projekt Olomouc – na vědomí 
9. MMOL, OŽP č. j. SMOl/ŽP/55/1007/2012/Št ze dne 23.2.2012 – drobné investiční akce KMČ 

Neředín na rok 2012, sdělení správce zeleně  
 
 

D. Odeslaná pošta  
 
1. poděkování předsedy KMČ MUDr. Gremlicové za práci v komisi 
2. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/6966/2011/Bra 
 
 
E.     Různé 
 
1. předseda komise požádal MPO o součinnost ve věci rekonstrukce ulice Gen. Píky 
2. připomínky občanů ul. Generála Píky a Norská: 

2a. - zlepšit informovanost občanů ze strany KMČ ve věci rekonstrukce ul. Gen. Píky. Odpověď: 
veškeré potřebné informace sděluje občanům průběžně zhotovitel stavby dle svého uvážení. 
2b. - zlepšit informovanost ve vitrínách. Odpověď: ve vitrínách mohou být pouze takové 
informace, které komise obdrží od MMOL, nebo kterými na tyto reaguje. Program jednání je dán 
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obsahem doručené pošty, připomínkami občanů a „různým“. Detaily programu tedy nelze 
dopředu predikovat a umístit v informačních vitrínách. 
2.c - požadavek na instalaci nové vitríny na roh ul. Norská x Rumunská. Komise nemá 
námitek. 
termín: 4.4.2012 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
2.d - občané nebyli informováni o loňských oslavách 777 let od první písemné zmínky o 
Neředíně. Odpověď: informace byly zveřejňovány po dobu 6ti měsíců v rámci celého města 
(roznáška poštou v Neředíně, webové stránky města a komise, tramvaje…….atd.)   
2.e - f. Olterm má v některých domech zřizovat nové technologie vytápění. Odpověď: komise 
nemá o této akci žádné informace 
2.f - komise by měla být informována o záměrech MMOl v místní části. Odpověď: MMOL 
předává komisím informace podle svého uvážení a svých potřeb. Komise žádnou absenci 
informací nepociťuje.  
2g. - na ul. G. Píky jsou na pravé straně ve směru ke křížení s ul. Norská poničené stromy vinou 
nevhodné dlažby, je třeba rozšířit zelený pás. Odpověď: šířkové uspořádání zeleného pásu je 
obsahem projektu rekonstrukce ul. Gen. Píky, která právě probíhá. 
2h - požadavek na odstranění starých reproduktorů ze sloupů na ul. Norská a G. Píky (4 ks). 
Komise nemá námitek   
termín: 4.4.2012 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
2i. - požadavek na instalaci košů na psí exkrementy v ul. Norská.  
Komise nemá námitek. Doplňující informace – zabalené psí exkrementy lze ukládat i do 
klasických odpadních nádob. 

      termín: 4.4.2012 
      odpovídá: p ředseda komise 
      Schváleno 
3. připomínka p. Všetičkové, ul. Dělnická 29 – došlo k pokácení smrku před domem, občané nebyli 

informováni předem a nemohli namítat proti kácení. Předseda následně informoval o obecném 
postupu při kácení stromů. p. Vařeková doplnila, že ze strany SVJ bylo požádáno v minulých 
letech o prořezání větví.  

4. vzhledem ke stávajícímu stavu jednací místnosti navrhuje komise prověřit možnost využít pro 
jednání komise prostory v objektu na nám. Terera 2, který je majetkem města, pokud tyto 
prostory  budou uvolněny. O součinnost v této záležitosti byl požádán garant komise RNDr. Aleš 
Jakubec, Ph.D. V případě dostatku podlahové plochy v tomto objektu by bylo možno uvažovat 
rovněž se zřízením klubu důchodců.  

5. v pondělí, 2. 4. 2012, se v obřadní síni Olomoucké radnice koná ve 14.0 hod. slavnostní setkání 
jubilantů seniorů městské části Neředín. Setkání připravil a zajistil za KMČ předseda komise 
v součinnosti s OŠ MMOL. Setkání se za komisi zúčastní předseda komise a  Mgr. Soňa  
Vodáková 

6. jednání komise se zúčastnil strážník Městská policie Olomouc č.157 
 
 
USNESENÍ 
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 
Komise ukládá:  
 
C.1. termín: 4.4.202 
       odpovídá: předseda komise  
 
C.2. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise  
 
C.3. termín: ihned 
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       odpovídá: předseda komise   
 
 
E.2c. termín: 4.4.2012 
         odpovídá: předseda komise 
 
E.2h. termín: 4.4.2012 
          odpovídá: předseda komise 
 
E.2i   termín: 4.4.2012 
         odpovídá: předseda komise 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.0 hod. 
 
Příští jednání se uskuteční  4.4.2012 
 
Zapsal: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
                                                                                              Ing. František Mina řík 
                                                                                         předseda KMČ č.12 Neředín  
 
 
 
 
Přílohy: prezenční listina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kontakt: tel. 588 488 383         e-mail:  frantisek.minarik@olomouc.eu 


