
Komise městské části č.12 Neředín 

 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 5.11.2014 

 

 

Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D., Kateřina Vařeková, 

JUDr. Lubor Ludma, Pavel Zatloukal, Jaromír Jurtík Dis., Benedikt Záhora, Miroslav Bureš, 

Mgr. Soňa Vodáková  

Nepřítomni: Radek Haviger, Mgr. Petr Šarapatka, Jan Kouřil  

Hosté: MP 081  

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.  

 

Program:  

A. Zahájení  

B. Doručená pošta  

C. Různé  

 

A. Zahájení  

Po prezenci zahájil předseda 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. Doručená pošta  

1. MMOL, odbor majetkoprávní, č.j. SMOL/202288/2014/OMAJ/MRPD/Sac ze dne 13.10.2014 

– žádost o sdělení stanoviska k nájmu části pozemku parc. č. 575/2 v k. ú. Neředín, obec 

Olomouc, ul. U Dvora za účelem užívání jako garáže a zázemí k navazujícímu pozemku. Komise 

nemá námitek. 

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

Schváleno  

2. MMOL, odbor majetkoprávní, č.j. SMOL/221381/2014/OMAJ/MRPD/Ind ze dne 22.10.2014 

– žádost o sdělení stanoviska k pachtu části pozemku parc. č. 487/4 v k. ú. Neředín, obec 

Olomouc, ul. Gen. Píky 5 a 7 za účelem užívání zeleninové zahrádky. Komise nemá námitek. 

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

Schváleno  

3. MMOL, odbor majetkoprávní, č.j. SMOL/210436/2014/OMAJ/MRPD/Jir ze dne 8.10.2014 – 

žádost o sdělení stanoviska k nájmu budovy na pozemku parc. č. 1358/1 a 1358/2 v k. ú. Neředín, 

obec Olomouc, Tř. Míru v areálu letiště za účelem uskladnění a renovace veteránů. Komise nemá 

námitek.  

termín: ihned 

odpovídá: předsda komise 

Schváleno 

4. e-mailové podněty člena komise p. Bureše  



- kamion nepovoleně vyjíždějící z ul. U Kovárny na Tř. Míru - předal k řešení na odd. dopravních 

opatření OD MMOl člen komise p Šulc 

- žádost o prověření reklamních zařízení na Tř. Míru u krematoria - předal k řešení na OS, OPK 

člen komise p. Šulc  

5. MMOL OVVI, e-mail Mgr. Puhač, nejbližší úkoly KMČ.  
6. TSMO, zápis o odevzdání a převzetí díla, oprava chodníku na ul. U Kovárny - na vědomí.  

7. e-mail p. Vlastimila Skřipského, Tř. Míru 135, podněty: 

- upozornění na stávající stav neudržovaného chodníku na Tř. Míru ve směru od pevnůstky k 

obytným domům Pod Letiště 

- dotaz na možnost zastavování autobusů IDSOK na zastávce U Letiště ve směru do města na 

znamení 

- možnosti parkování na přilehlé ploše letiště. 

S p. Skřipským se sešel na osobní schůzce předseda komise. V souvislosti s výše uvedenými 

podněty a po společné prohlídce dotčených lokalit na místě samém bylo po diskusi konstatováno, 

že bude sledována pouze záležitost neudržovaného chodníku. Předseda informoval žadatele o 

stávajícím majetkoprávním stavu pozemků v trase chodníku a o jejím pravděpodobném vývoji. 

Bylo konstatováno, že vybudování nového chodníku  směrem k obytným domům bude součástí 

vybudování nové společné stezky pro cyklisty a chodce, na níž je zpracována projektová 

dokumentace. Datum realizace stavby není v současné době známé.  

8. e-mail p. Stanislava Horného – upozornění na průpich v protihlukovém valu supermarketu 

Globus v souvislosti se stavbou bytového domu Pražská brána, kterým byla bez náhrady zrušena 

část stavajícího chodníku pro pěší v blízkosti stavby objektu Asko.  

S p. Horným se sešel na osobní schůzce předseda komise. Po společné prohlídce situace na místě 

samém navštívili tentýž den kancelář stavby Pražská brána, kde bylo dohodnuto provedení 

opatření s tím, že toto bude realizováno neprodlenně.   

9. MMOl, OS, OPK– povolení zvláštního užívání komunikace  

– č. j. SMOL/200142/2014/OS/PK/Ste – Gen. Píky  

- č. j. SMOL/214074/2014/OS/PK/Ste – Tererovo nám.  

- č. j. SMOL/197841/2014/OS/PK/Ste – Tř. Míru  

- č. j. SMOL/200199/2014/OS/PK/Ste – Tř. Míru  

- č. j. SMOL/197889/2014/OS/PK/Ste – Tř. Míru  

- č. j. SMOL/203412/2014/OS/PK/Ste – Tř. Míru  

- č. j. SMOL/205954/2014/OS/PK/Ste – Tř. Míru  

- č. j. SMOL/205839/2014/OS/PK/Ste – Tř. Míru  

- č. j. SMOL/218069/2014/OS/PK/Ste – Tř. Míru  

- č. j. SMOL/218142/2014/OS/PK/Ste – Tř. Míru  

- č. j. SMOL/218142/2014/OS/PK/Ste – Tř. Míru  

10. MMOl, OŽP – povolení zvláštního užívání veřejné zeleně  

- č. j. SMOL/092734/2014/OZP/PZ/Jar – Tř. Míru  

- č. j. SMOL/011596/2014/OZP/PZ/Jar – Tř. Míru  

- č. j. SMOL/140997/2014/OZP/PZ/Jar – Tř. Míru  

- č. j. SMOL/149486/2014/OZP/PZ/Jar – Tř. Míru  

- č. j. SMOL/000211/2014/OZP/PZ/Jar – Tř. Míru  

- č. j. SMOL/172476/2014/OZP/PZ/Jar – Tř. Míru  

- č. j. SMOL/191621/2014/OZP/PZ/Jar – Tř. Míru  

- č. j. SMOL/219033/2014/OZP/PZ/Jar – Tř. Míru  

 



 

C. Různé  

1. OVVI MMOL nabídl komisím městských částí možnost uplatnění žádosti o umístění nových 

informačních vitrín. Předseda komise využil nabídku a dohodnul umístění nové inf. vitríny s p. 

Stankušem na místě samém na ul. Neředínská.  
2. člen komise p. Záhora upozornil na chybějící šrouby držící zábradlí na lávce pro  cyklisty na 

trase silnice II/446 a její celkově neutěšený stav. Bylo konstatováno, že lávka je majetkem města 

Olomouce, které má povinnost ji ošetřovat. 

 

USNESENÍ 

Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 

Komise ukládá: 

B.1. 

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

 

B.2. 

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

 

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.  
Příští jednání komise se uskuteční 3.12.2014.  
Zapsala: Kateřina Vařeková  
Vypracoval: Ing. František Minařík  
 

 

Ing. František Minařík  
předseda KMČ č.12 Neředín  
e-mail: neredin1234@seznam.cz  
 

 

 
 


