
 1 

  

       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 7.8.2013 

 
 
 
 
Přítomni:  
Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková , Jaroslav Šulc , Jan Kou řil,  RNDr. Jiří Fiše r, Ph.D., Mgr. 
Soňa Vodáková , Mgr. Lubor Ludma , Petr Šarapatka , Miroslav Bureš , Benedikt Záhora  
 
Omluveni: Jaromír Jurtík  DiS  
 
Nepřítomni:  
Bc. Radek Haviger , Petr Polívka  
 
Hosté: RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.  
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil předseda 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 10 členů komise. Komise 
byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.  
 
B. Kontrola usnesení  
 
 
C.Doručená pošta  
 
1. TSMO a.s., 26.7.2013 – plán prací na měsíc srpen 2013 
2. Odbor dopravy, e-mail ze dne 30.7.2013, Ing. Dokoupilová – informace o změnách jízdních řádů 

od 1.9.2013 
3. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/3574/2013/Výs ze dne 10.7.13 – žádost o sdělení 

stanoviska k převodu majetku do vlastnictví SMOl – parc. č. 420/2 v k. ú. Neředín, tř. Míru. 
Jedná se o pozemek při silnici vedoucí do Topolan. Komise nemá námitek . Současně 
doporučuje, aby byl tento pozemek po převzetí do vlastnictví SMOl využit při budování 
cyklistické stezky Olomouc – Topolany. 

      Schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
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4. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/1955/2013/Sk ze dne 4.7.13 – žádost o sdělení 

stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 607/1 v k. ú. Nová Ulice, při Tř. Míru za účelem 
umístění stojanu dopravně navigačního značení. Komise nemá námitek . K pronájmu pozemku 
parc. č. 480/29 v k. ú. Nová Ulice při ul. Foersterova se KMČ 12 nevyjadřuje. 

      Schváleno 
      termín: ihned 
      odpovídá: p ředseda komise 
5. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/2365/2013/Pr ze dne 8.7.13 – žádost o sdělení 

stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 466/1 v k. ú. Neředín za krematoriem za účelem 
udržování zeleně s možností oplocení. Komise nemá námitek .  
Schváleno 

      termín: ihned 
      odpovídá: p ředseda komise 
6. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/2475/2013/Ji ze dne 2.7.13 – žádost o sdělení 

stanoviska k prodeji částí pozemků parc. č. 429/3, 557/6 a 584/1 v k. ú. Neředín, areál letiště, za 
účelem vybudování přístupu a příjezdu k budově č. p. 245. Z hlediska ÚPnSÚ Olomouc jsou 
části předmětných parcel součástí veřejného prostranství. Jedním z obecných cílů a úkolů 
územního plánování je ochrana veřejných prostranství v zastavěném území. V současně 
platném ÚPnSÚ je takováto ochrana zajištěna např. v požadavcích na stabilizované plochy. 
Části předmětných pozemků jsou součástí stabilizované plochy a veřejné prostranství je nutno 
posuzovat v tomto kontextu. S ohledem na cíle a úkoly územního plánování nelze tedy doporučit 
prodej částí předmětných pozemků za požadovaným účelem. Současně lze konstatovat, že 
takovýto prodej by mohl omezit prosazování zájmů města souvisejících s přilehlou místní 
komunikací – zejména ve vazbě na stávající podzemní sítě -  která je ve vlastnictví města. 
Vybudování paralelní komunikace ke komunikací stávající se nejeví jako potřebné. Dopravní 
obsluhu objektu č.p. 245 lze zajistit napojením na stávající komunikaci. Komise prodej 
nedoporu čuje .  

      Schváleno 
      termín: ihned 

odpovídá: p ředseda komise 
7. Uzavírky, zvláštní užívání komunikací: evid.číslo OPK-DOK/2508/2013/Urb, OPK-          

DOK/2447/2013/Št, OPK-DOK/2414/2013/Št,OPK-DOK/2405/2013/Št, OPK-DOK/2190/2013/Št, 
OPK-DOK/265/2013/Št  

 
-  
- D. Odeslaná pošta  

 
1. MMOL, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/2761/2013/Výs ze dne 4.6.2013 
2. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/3109/2011/Výs ze dne 5.6.2013 
3. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/2693/2013/Pr ze dne 29.5.2013  

                  4.  MMOl, OVVI ze dne 23.7.2013  
 
 
E. Různé  
 
1. Požádat TSMO o zvážení možnosti provozu sběrového dvora v Neředíně v neděli  
Schváleno 
termín: 4.9.2013 
odpovídá: p ředseda komise   
2. Nové bytové domy na ul. Gen. Píky (na p.č. 589, 590, 592/1, 598) se nachází na pozemcích v k. 
ú. Řepčín. Ul. Gen. Píky spadá do působnosti KMČ Neředín. Prověřit možnost úpravy rozsahu 
územní působnosti komise, případně jinou možnost zkoordinování. 
Schváleno 
termín: 4.9.2013 
odpovídá: Jaroslav Šulc 



 3 

3. Živé ploty již osazené a následně ne zcela pravidelně udržované, v některých místech bránící 
v rozhledu vozidel, nebo chodců. Možnosti – častější údržba, promyšlenější výsadba, odstranění.   
Dotaz na OŽP MMOL. Koncept připraví p. Bureš. 
Schváleno 
termín: 4.9.2013 
odpovídá: Miroslav Bureš 
4. Prověřit termín opravy jednací místnosti KMČ. 
Schváleno 
termín: 4.9.2013 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
USNESENÍ 
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 
Komise ukládá: 
 
C.3. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise 
 
C.4. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise 
 
C.5. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komis 
 
C.6. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise 
 
E.1. termín: 4.9.2013 
       odpovídá: předseda komise 
 
E.2. termín: 4.9.2013 
       odpovídá: Jaroslav Šulc 
 
E.3. termín: 4.9.2013 
       odpovídá: Miroslav Bureš 
 
E.4. termín: 4.9.2013 
       odpovídá: předseda komise 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod. 
Příští jednání komise se uskuteční dne 4.9.2013 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Vypracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
                                                                                              Ing. Fra ntišek Mina řík 
                                                                                         předseda KMČ č.12 Neředín 
 
Přílohy: prezenční listina 
 
 
____________________________________________________________________________ 

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


