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       Komise městské části č.12 Neředín 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 6.2 2013 

 
Přítomni:  
Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková , Jaromír Jurtík  DiS., Jaroslav Šulc , Jan Kou řil , RNDr. 
Jiří Fišer , Ph.D.,  Miroslav Bureš , Petr Šarapatka , Mgr. Lubor Ludma 
Omluveni: Mgr. Soňa Vodáková 
Nepřítomni:  
Bc. Radek Haviger , Ing. Martin Skoumal ,  Petr Polívka , Benedikt Záhora  
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 předseda komise  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  
 
 
C. Doručená pošta  
 
1. MMOl, OVVI, Mgr. V. Puhač ze dne 22.1.2013 - harmonogram jarních sběrových sobot. OŽP 
upozorňuje, že s ohledem na výši přidělených finančních prostředků budou v r. 2013 organizovány 
pouze jarní sběrové soboty a doporučuje občanům, aby jich v maximální míře využili. Komise 
doporučuje ponechat v platnosti i podzimní termíny sběrových sobot. 
2. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/446/2006/Ji ze dne 21.1.13 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodloužení doby nájmu objektu č. 30 (areál letiště) na pozemku parc. č. 1387/1 a 
1387/2 v k. ú. Neředín za účelem užívání jako učebny výuky paravýcviku Hanáckého paraklubu o.s.. 
Dále žádost o pronájem části pozemků parc. č. 1386, 1389/1, 1387/1 a 429/4, původně 284 a 285, 
za účelem zřízení tréninkové plochy pro činnost výcvikového střediska Hanáckého paraklubu.  
a. Komise doporučuje upravit nájemní smlouvu týkající se nájmu objektu č. 30 na pozemcích p.č. 
1387/1 a 1387/2 ve smyslu požadavku Hanáckého paraklubua.s, tj. uzavřít smlouvu na dobu určitou 
v délce trvání 10 let, s opcí následného nájmu vždy na 5 let 
b. V záležitosti žádosti o pronájem částí pozemků původně p.č. 284 a 285 na které má uzavřenou 
smlouvu o nájmu Hanácký aeroklub Olomouc o.s. doporučuje komise dohodu obou subjektů – 
Hanácký paraklub a Hanácký aeroklub – o společném užívání na dobu určitou 15let. 
termín: ihned 
odpovídá : p ředseda komise  
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Schváleno 
3. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/301/1998/Ji ze dne 24.1.13 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodloužení doby nájmu objektu č. 33 na pozemku parc. č. 1121 a část pozemku parc. 
č. 284 a 285 v k. ú. Neředín (areál letiště) za účelem provozování cvičiště a skladování Hanáckého 
aeroklubu o.s.  
V záležitosti žádosti Hanáckého aeroklubu o prodloužení pronájmu části p.č. 284 a 285 na dobu 
určitou 15 let doporučuje komise takto navrhovanou úpravu s tím, že nejprve dojde k dohodě o 
společném užívání těchto ploch s Hanáckým paraklubem, který rovněž požaduje pronájem části 
těchto parcel. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
4. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/6273/2012/Výs ze dne 2.1.13 – žádost o sdělení 
stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 247/24 v k. ú. Neředín za účelem užívání zeleninové 
zahrádky. Komise nemá námitek. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
5. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/203/2013/Sk ze dne 24.1.13 k pronájmu části 
pozemku parc. č. 515/2 v k. ú. Neředín za účelem vybudování 2 parkovacích stání pro osobní 
automobily, které by sloužilo klientům prodejního stánku. Komise nemá námitek za předpokladu, že 
nebude dotčena trasa stávající cyklistické stezky. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno – hlasování:  5 pro, 4 proti 
6. OVVI, Mgr. V.Puhač, e-mail ze dne 1.1.2013 - žádost o sdělení výskytu bezdomovců a s tím 
souvisejícím jejich problémovým chováním.  
Komise navrhla na sledování lokalitu spojovacího chodníku mezi Tř. Míru a Globusem a prostor 
před krematoriem. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno  
7. OVVI, Mgr. V. Puhač, e-mail ze dne 21.1.2013 – informace k rozpočtu komisí. 
8. MMOl, OKR ze dne 21.1.2013 – oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu 
Olomouc – veřejné projednání dne 5.3.2013 v 16,30 hod. Návrh je vystaven do 12.3.2013 v předsálí 
velkého zasedacího sálu MMOl Hynaisova ul. 10. 
9. Zvláštní užívání místních komunikací – evidenční čísla dokumentů: OPK-DOK/35/2013/Št, 
79/2013/Št, 42/2013/Št, 72/2013/št, 59/2013/ť, 83/2013/Št, 45/2013/Št,51/2013/Št, 263/2013/Št. 
 
 
D. Odeslaná pošta  
 
1. OVVI, Mgr. V. Puhač, 24.1.2013 – realizace prioritních investičních akcí na rok 2013. 
2. OVVI, Mgr. V. Puhač, 6.2.2013 – návrh realizace investičních akcí na rok  2013.  
3. OVVI, Mgr.V.Puhač, 6.2.2013 – návrh realizace investičních akcí narok 2013 z prostředků 

komise. 
 
 
E.    Různé  
 
1. komise požádala Městskou policii a Policii ČR o kontrolu pohybu vozidel v blízkosti dětského 
hřiště u rybníčku. 
2. Na jednání komise  p. Josef Mlčoch: 
a.sdělil nesouhlas se stavbou dopravního propojení ul. Tř. Míru ve směru k supermarketu Globus – 
bylo vysvětleno  
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b. sdělil nesouhlas se vzdáleností zastávky autobusů č. 27 a 16 od zastávek tramvaje (Foersterova 
a Nám. Národních hrdinů) – bylo vysvětleno  
c. požádal o sdělení informace – cestou některého z orgánů samosprávy - o pronájmu objektu 
Namiro pro účely SMOl 
p. Šarapatka zpracuje koncept dotazu pro předsedu komise tak, aby mohl být uplatněn u některého 
z orgánů samosprávy. 
termín: 6.3.2013 
odpovídá: P. Šarapatka + p ředseda komise 
schváleno  
3.  na jednání komise p. Bohumír Vrobel: 
a. apel na TSMO, aby nebyly soleny chodníky na ul. Norská z důvodu poškození zeleně – bylo 
vysvětleno, p. Šulc  
b. při odklízení sněhu minimalizovat pohyb multikár po chodnících 
c. připomenout vedení radnice slib v reakci na petici z minulých let, kdy obyvatelé ul. Norská a Gen. 
Píky žádali, aby se v těchto ulicích nekácely stromy – bylo vysvětleno  
d. dle Územního plánu plánované zastavění pravé části ul. Pražská směrem z města navýší 
dopravu v oblasti. p. Vrobel navrhuje kruhovou křižovatku při výjezdu z Globusu – možno uplatnit 
v rámci připomínek k návrhu nového územního plánu 
4. členové komise projednají návrh nového Územního plánu Olomouce s pracovníky OKR MMOl ve 
věci:   
 - komunikace od velkého rondelu po pevnůstku 
 - komunikace u hřbitova 
 - propojení Tř. Míru – Globus 
 - zelený horizont 
 - tramvajové trati 
 - cyklostezky a cyklotrasy 
5. požádat OŽP MMOL o osazení stromů např. formou náhradní výsadby na ul. Okružní 
termín: 6.3.2013 
odpovídá: Mgr. L. Ludma 
schváleno 
6. Jednání se zúčastnili PČR č. 320939 a 320937  
 
 
USNESENÍ 
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 
Komise ukládá: 
 
C.2.  termín: ihned 
        odpovídá: předseda komise 
 
C.3. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise  
 
C.4. termín: ihned 
        odpovídá: předseda komise 
 
C.5. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise 
 
C.6. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise 
 
E.2. termín: 6.3.2013 
       odpovídá: P. Šarapatka + předseda komise 
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E.5. termín: 6.3.2013 
       odpovídá: Mgr. L. Ludma 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.0 hod. 
Příští jednání se uskuteční dne 6.3.2013 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Vypracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                  Ing.  František Mina řík 
                                                                                              předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 

Přílohy: prezenční listina 
 

 


