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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 6.3.2013 

 
 
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 , Mgr. Soňa Vodáková , 
Benedikt Záhora 
 
Nepřítomni:  
Bc. Radek Haviger , Ing. Martin Skoumal ,  Petr Polívka    
Hosté: RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., člen RMO 
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 11 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání 
usnášeníschopná.  
 
 
B.Kontrola usnesení  
  
 
C. Doručená pošta  
 
1. e-mail, 8.2.2013, Miroslav Bureš - upozornění na oznámení o zahájení územního řízení veřejnou 
vyhláškou ve věci změny rozestavěné stavby na bytový dům na pozemcích p.č. 6/1, 5/1, 541/1 a 11,  
ul. Neředínská. 
2. e-mail, 13.2.2013, OVVI, Mgr. V. Puhač – upozornění na kauzu „ulička Sv. Kopeček“. 
3. e-mail, 18.2.2013, OVVI, Mgr. V. Puhač – žádost o zaslání požadavků na instalaci měřičů 
rychlosti. Komise navrhuje umístění dočasného měřiče na Tř. Míru na úrovni veterinární kliniky. 
termín: 4.4.2013 
odpovídá: J. Jurtík 
Schváleno 
4. e-mail, 12.2.2013, Ing. Martin Skoumal - žádost o uvolnění z členství v komisi z důvodu 
pracovního vytížení.  
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Předsedu komise požádal osobně o uvolnění z členství v komisi p. Petr Polívka z důvodu stěhování 
na novou adresu mimo Neředín. 
Obě skutečnosti budou cestou OVVI postoupeny RMO se žádostí o odvolání z komise. 
termín: 4.4.2013 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
5. e-mail, 2.3.2013, Miroslav Bureš – upozornění na nefunkční veřejné osvětlení na ul Letců 
(28,24,22,16) a Neředínská – nahlášeno prostřednictvím webového formuláře  na TSMO. 
6. MMOl, majetkoprávní odbor č.j. SMOl/Maj/22/231/2013/Bra ze dne 12.2.2013 – žádost o sdělení 
stanoviska k pronájmu (prodeji) části pozemků p.č. 136/1, 608/15, 121/28, 121/6. Komise se 
vyjadřuje pouze k parcele p.č. 608/15, ostatní parcely jsou mimo území činnosti komise. Dle 
Územního plánu sídelního útvaru Olomouc je předmětná část parcely součástí současně 
zastavěného území v ploše „Ostatní plochy“ – místní komunikace mimo základní komunikační síť, 
prostranství mimo základní komunikační síť, malé odstavné plochy atd.V plochách přilehlých ke 
komunikacím je výjimečně přípustné umisťování staveb a zařízení bezprostředně souvisejících 
s funkcí automobilové dopravy. Komise nesouhlasí s prodejem ani s pronájmem části 
předmětné parcely.  
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
7. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/899/2013/Pr ze dne 25.2.2013 – žádost o sdělení 
stanoviska k pronájmu části pozemku p.č. 487/4, ul. Gen. Píky, za účelem užívání jako zeleninové 
zahrádky. Komise nemá námitek.   
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
8. Zvláštní užívání místních komunikací – evidenční čísla dokumentů: OPK-DOK/457/2013/Št, 
544/2013/Št, 599/2013/Št, 
9. MMOl, OŽP – harmonogram sběrových sobot – jaro 2013. 
 
D.   Odeslaná pošta  
 
1. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/446/2006/Ji ze dne 21.1.13   
2. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/301/1998/Ji ze dne 24.1.13 
3. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/6273/2012/Výs ze dne 2.1.13 
4. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/203/2013/Sk ze dne 24.1.13  
 
 
E.    Různé  
 
1. p. Hlaváček předal komisi v zastoupení na vědomí Námitku zástupce veřejnosti – p.Ing. Josef 
Novotný  -  k návrhu Územního plánu Olomouc: 
- nesouhlas s navrhovaným pravým odbočením z ul. Norská na ul. Pražská v rámci stavby DS 32 
- požadavek na zrušení navrhovaného rozšíření ul. Norská na kategorii MO2ap 17,5/13,5/50 
- požadavek na doplněn ustanovení „chránit lipovou alej podél ul. Norská do kapitoly 4.10 
- požadavek na vypuštění cyklistické trasy zul.Norská 
- požadavek na zahrnutí u. Norská do ploch veřejné rekreace  
2. požadavek přítomných občanů ul. Norské na zachování zpomalovacích pruhů i po opravě 
komunikace. Vysvětleno – OD MMOL opravu komunikace ul. Norská v r. 2013 neplánuje. 
3. p. Skyba seznámil přítomné s Námitkou zástupce veřejnosti k návrhu Územního plánu Olomouc 
ve věci „zeleného horizontu Neředín“. 
4. e-mal, 8.2.2013, Miroslav Bureš – vjezd na přilehlý pozemek z ul. Okružní bez propustku. Bude 
řešeno s OD MMOL. 
termín: 4.4.2013 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
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5. Návrh realizace „Zóny 30“ v ul. Norská, Gen. Píky a přilehlých ulicích a dále v ul. Neředínská byl 
projednán na komisi dopravy 5.3.2013. PČR nesouhlasí s rozvinutím zóny v ul. Neředínská.  
6. Dětské hřiště u rybníčku v Neředíně – problém opakovaného pojíždění motorovými vozidly. Bude 
řešeno s OŽP MMOL. 
termín: 4.4.2013 
odpovídá: p ředa komise 
Schváleno  
7. p. Bureš informoval členy komise o jednání ve věci cyklostezek a cyklotras v Neředíně 
v souvislosti s návrhem Územního plánu města Olomouce. Ve věci se sešel s p. Smítalem 
(Regionální agentura rozvoje Střední Moravy) a Ing. Losertem (MMOl, OKR).  
8. jednání komise se zúčastnil strážník MPO č.157. 
 
 
USNESENÍ 
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 
Komise ukládá: 
 
C.3. termín: 4.42013 
       odpovídá: J.Jurtík 
 
C.4. termín: 4.4.2013 
       odpovídá: předseda komise 
 
C.6. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise 
 
C.7. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise 
 
E.4. termín: 4.4.2013 
       odpovídá: předseda komise 
 
E.6. termín: 4.4.2013 
       odpovídá: předseda komise  
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.0 hod. 
Příští jednání se uskuteční dne 4.4.2013 
 
 
 
                                                                                      
 
                                                                                                 Ing. František Mina řík 
                                                                                             předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
Přílohy: prezenční listina 


