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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 5.9.2012 

 
Přítomni:  
Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková , Petr Polívka , Jaromír Jurtí k DiS., Benedikt Záhora , 
Jaroslav Šulc ,  Mgr. Soňa Vodáková , Jan Kou řil , Petr Šarapatka , RNDr. Jiří Fišer , Ph.D., Miroslav 
Bureš , Mgr. Lubor Ludma  
Nepřítomni:  
Bc. Radek Haviger ,  
Omluveni: Ing. Martin Skoumal   
Prezenční listina je nedílnou součástí originálu tohoto zápisu. 
 
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 Ing. František Minařík v 17,00 hod. jednání komise městské části a řídil je po 
celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 12 členů komise . Komise byla po celou dobu 
jednání usnášeníschopná.  
 
 
B. Kontrola usnesení  
 
 
C. Doručená pošta  
 
1. H. a M. Řezníčkovi, Norská 237/33, e-mail 1.9.2012 -  upozornění na špatný technický stav 

schodů u bytového domu č.o.31 – 35 na ul. Norská.  
 Dle sdělení člena komise p. Šulce budou schody opraveny ještě v průběhu letošního roku.  Tato 
 informace bude předána žadateli.  
termín: 3.10.2012 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 

2. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/4025/2012/Pr ze dne 28.8.12 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji části pozemku p.č. 515/1 v k. ú. Neředín, za účelem rozšíření zázemí k RD. 
Žadatel tento pozemek již užívá na základě nájemní smlouvy. Komise nemá námitek.  
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
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3. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/3465/2012/Ji ze dne 9.8.12 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji částí pozemků p.č. 2/92, 2/93 a 541/2 v k. ú. Neředín, za účelem narovnání 
majetkoprávních vztahů. Komise nemá námitek.  
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno  

4. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/3734/2012/Čí ze dne 14.8.12 – žádost o sdělení 
stanoviska k pronájmu pozemku parc. č. 57/3 v k. ú. Neředín, za účelem rozšíření zahrady k RD. 
Přes pozemek je vedena trasa kanalizace. Komise nemá námitek.  Trasu kanalizace je potřeba 
ošetřit věcným břemenem. 
termín: ihned 

      odpovídá: p ředseda komise  
      Schváleno 
5. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/3848/2012/Br ze dne 15.8.12 – žádost o zaslání 

požadavku na údržbové akce na rok 2013.  
      Komise požaduje pročištění odtoku z neředínského rybníka. 

termín: 3.10.2012 
      odpovídá: p ředseda komise 
      Schváleno  
6. TSMO, č.j. TSMO/4542/2012 ze dne 27.8.2012 – plán prací na září. 
7. MMOl, OD,č.j. SMOL/OD/109/998/2012/St ze dne 23.8.2012 – sdělení o průběhu odstranění 

závady na svodu dešťové vody na ul. Letců, f. ČEZ Distribuce. Vzhledem k tomu, že závada 
nebyla dosud odstraněna, odbor dopravy zaslal opakovanou výzvu k jejímu odstranění. 

 
 
D. Odeslaná pošta  
 
1. MMOl, majetkoprávní odbor, k č. j. SMOl/Maj/22/3158/2012/Pr ze dne 10.7.2012. 
2. MMOl, majetkoprávní odbor, k č. j. SMOl/Maj/22/3383/2012/Bra ze dne 23.7.2012. 
 
 
E. Různé  
 
1. p. Fiala, kontakt 603 95 60 34, upozornil, že na tř. Míru mezi domy č.o. 37 – 71 (po Avion) nebyl 

proveden postřik trávy. U sudých čísel orientačních byl postřik proveden dvakrát. 
      Bude dořešeno s OŽP MMOL. 

termín: 3.10.2012 
      odpovídá: p ředseda komise 
      Schváleno 
2. p. Bureš upozornil MPO na přecházení chodců mimo přechod u tramvajové zastávky 

Krematorium.  
      MPO přislíbila kontrolu.  
3. p. Šulc upozornil MPO na nedodržování zákazu vjezdu k fortu Křelov z parkoviště u krematoria 

zejména ve večerních hodinách (zkratka do Křelova). Dále byla MPO upozorněna na parkování 
vozidel na vjezdech do domů na tř. Míru.  

      MPO přislíbila kontrolu.  
4. Pracovní skupina Vařeková, Jurtík, Šulc předložila komisi ke schválení návrh plánu investic na 

realizaci staveb na rok 2013 (požadavky) zajišťovaných prostřednictvím statutárního města 
Olomouc v území, které spadá do působnosti komise městské části č.12 Neředín.  

      Návrh je přílohou originálu tohoto zápisu a bude předán e-mailem a listinně na OI MMOL. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 

5.   Předseda komise rozdal materiály do informačních vitrín. 
6.   Jednání se zúčastnil strážník MPO č. 140.   
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USNESENÍ 
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 
Komise ukládá: 
 
C.1. termín: 3.10.2012 
       odpovídá: předseda komise 
 
C.2. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise 
 
C.3. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise 
 
C.4. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise  
 
C.5. termín: 3.10.2012 
       odpovídá: předseda komise 
 
E.1. termín: 3.10.2012 
       odpovídá: předseda komise 
 
E.4. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.45 hod. 
Příští jednání se uskuteční 3.10.2012 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Vypracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Ing . František Mina řík 
                                                                                                  předseda KMČ č. 12 Neředín 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1.prezenční listina 
2.návrh plánu investic na realizaci staveb na rok 2013 (požadavky) zajišťovaných               
prostřednictvím statutárního města Olomouc v území, které spadá do působnosti komise městské              
části č.12 Neředín  


