
Komise městské části č.12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 4.11.2015  

 

Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, JUDr. Lubor Ludma, Pavel 

Zatloukal, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., Mgr. Martina Navrátilová, Mgr. Marek Mádr, Mgr. Jiří 

Steiger, doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D., Mgr. Dana Bilíková  

Omluveni: Mgr. Vilém Skyba 

Nepřítomni: Miroslav Bureš  

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.  

 

Program:  

A. Zahájení  

B. Kontrola usnesení  

C. Doručená pošta  

D. Odeslaná pošta  

E. 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 11 členů komise. Komise byla 

po celou dobu jednání usnášení schopná.  

 

B.Kontrola usnesení  

Jednání KMČ 7.10.2015 
C.1. e-mail p. Bureše ze dne 26.8.2015 pro Ing. Motyčkovou, OD MmOL, ve věci vjezdu těžkých 

NA do ul. Letců. 

návrh usnesení:  

p. Bureš připraví koncept s návrhem na zařazení ul. Letců do zóny s povolením vjezdu   NA do 

6t. Návrh na zařazení bude obsahovat i ulice Norská, Rumunská, Gen. Píky, Helsinská a 

Čechova. 

termín: 4.11.2015 

odpovídá: Miroslav Bureš 

hlasování: PRO 11 

Nesplněno. Vypouští se ze sledování, dořeší průběžně p. Bureš 

Komise bere na vědomí 

C.4. e-mailová korespondence členů komise ve věci zrušeného přechodu pro chodce na ul. 

Neředínská.  

návrh usnesení 

Komise žádá obnovení přechodu. P. Bureš a p.Mádr připraví koncept žádosti. 

termín: 4.11.2015 

odpovídá: Miroslav Bureš, Mgr. Marek Mádr 

hlasování: 12 PRO   

Nesplněno. Vypouští se ze sledování, dořeší průběžně p. Bureš a p. Mádr 



Komise bere na vědomí 

 

C. Doručená pošta  
1. SMOL, odbor dopravy, č. j. SMOL/194420/2015/OD/DO/Mot ze dne 14.10.2015 – přechod 

pro chodce na ul. Pražská směrem k ul. Erenburgova, sdělení o projednání Radou města 

Olomouce, bylo schváleno zadání zpracování PD na úpravu stávajícího přechodu a zařazení akce 

do návrhu plánu investičních akcí pro rok 2016. 

Komise bere na vědomí.  

2. MMOL, OŽP, odd. vodního hospodářství, č. j. SMOL/212812/2015/OZP/VH/Huc ze dne 

6.10.2015 – oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení stavby “Olomouc, 

Neředín – ulice Okružní, U Dvorů – technická vybavenost pro výstavbu RD – 1. etapa”.  

Komise bere na vědomí.  

3. SMOL, odbor dopravy, e-mail Ing. Dokoupilové ze dne 3.11.2015 ve věci změny autobusové 

zastávky Pod Letištěm na zastávku na znamení. Změna bude předložena v roce 2016 společně s 

ostatními návrhy změn jízdních řádů ke schválení samosprávným orgánům města. 

Komise bere na vědomí.  

4. SMOL, odbor dopravy, e-mail Ing. Novákové ze dne 21.10.2015 – informace o změnách 

jízdních řádů ke dni 13.12.2015.  

Komise bere na vědomí.  

5. MMOL, odbor sociálních věcí, e-mail Ing. Prachniarové ze dne 20.10.2015 – potvrzení 

převzetí připomínek k návrhu 4. komunitního plánu.  

Komise bere na vědomí.  

 

D. Odeslaná pošta  
1. č.j SMOL/193235/2015/OMAJ/MRPD/Pri ze dne 8.9.2015 

2. č.j. SMOL/193006/2015/OMAJ/MRPD/Jir ze dne 8.9.2015  

3. č.j. SMOL/192965/2015/OMAJ/MRPD/Cih ze dne 8.9.2015  

4. e-mail panu Grossovi ze dne 26.10.2015 – nesouhlas s umístěním dopravní značky DZ B04 na 

ul. Norská. 

Komise se bude touto problematikou zabývat po kolaudaci bytového domu Pražská brána.  

5. SMOL, odbor dopravy, 26.10.2015 – postoupení žádosti Dr. Hály, ředitele FZŠ Tererovo 

nám., řešení dopravní situace na ul. Helsinská, Čechova. O této skutečnosti byl Dr. Hála 

informován e-mailem.  

6. MMOL, OŽP, 26.10.2015, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – odpověď na 

žádost o vyjádření k organizaci sběrových sobot v roce 2016. 

Komise navrhuje organizovat sběrové soboty pro KMČ Neředín v r. 2016 jednou ročně na jaře na 

obvylých místech. 

7. SMOL, odbor dopravy, 26.10.2015 – žádost o řešení zastávky Pod Letištěm,  komise navrhuje 

řešení zastávky "na znamení" ve směru z Topolan do Olomouce.  

8. SMOL, odbor dopravy, 30.10.2015.  

Předseda zaslal odboru dopravy informaci o stávající situaci v záležitosti požadavků občanů na 

realizaci zpomalovacích prahů na ul. Neředínská a ul. Letců.  

V rámci tohoto bodu opětovně požádal členy komise p. Bureše a p. Ludmu o pořízení souhlasu 

(žádosti) občanů ul. Letců s realizací zpomalovacího prahu v ul. Letců.  

 

E. Různé  
1. p. Bureš na jednání komise dne 7.10.2015 upozornil na černou skládku shnilého ovoce za 



živým plotem u tenisového kurtu na tř. Míru. Následně bylo zjištěno, že vlastníkem pozemku je 

Veterinární správa. Odstranění skládky je na majiteli pozemku. 

Komise bere na vědomí.  

2. JUDr. Ludma informoval členy komise, že na základě usnesení komise D.5. ze dne 7.10.2015 

ve věci hospodárného zpracovávání projektových dokumentací v návaznosti na problematické 

majetkoprávní vztahy zpracuje tajemník MmOL vnitřní předpis pro zaměstnance, kteří tuto 

problematiku řeší. 

Komise bere na vědomí.  

3. předseda komise informoval členy o průběhu kontrolního dne na stavbě "Ulice Neředínská, U 

Dvora, Letců, rekonstrukce komunikace a inž. sítí" dne 16.10.2015.  

Komise bere na vědomí.  

4. Jednání se zúčastil strážník MPO č 140. 

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hod. 

Příští jednání komise se uskuteční 2.12.2015. 

Zapsala: Kateřina Vařeková 

Vypracoval: Ing. František Minařík 

 

 

 

 

 

Ing. František Minařík 

předseda KMČ č.12 Neředín 

e-mail: neredin1234@seznam.cz 

 

 

 

Ověřil: Jaroslav Šulc 

 

 

 


