
Komise městské části č.12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 2.3.2016  

 
 
 

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

Zatloukal, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., Mgr. Marek Mádr, Mgr. Jiří Steiger, Ing. Jan Švec, Mgr. 

Martina Navrátilová, Miroslav Bureš, Mgr. Vilém Skyba  

Nepřítomni: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D.  

Z přítomné veřejnosti vypsáni: Mgr. Magda Králová, Radek Severa, Lenka Pippalová, Vít Pippal.  

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 12 členů komise. Komise byla 

po celou dobu jednání usnášení schopná.  

 

B.Kontrola usnesení  

 

C. Doručená pošta  

1. informace DPMO 26.2.2016 - oprava tramvajové tratě na ul. Wolkerova.  

2. OVVI, e-mail Bc. D. Horňáková ze dne 24.2.2016 – informace o pravidlech pro použití 

navýšené částky na opravy komunikací podle požadavků KMČ ( 2,7 mil. Kč).  

návrh usnesení: 

KMČ Neředín požaduje zařazení opravy přístupového chodníku k domu na ul. Norská 8 – 12 a 

14 – 18. S ohledem na dlouhodobou podfinancovanost této lokality bude v opravách pokračováno 

i v dalších letech. 

Bude zasláno: 

daniela.hornakova@olomouc.eu  

jaroslav.sulc@olomouc.eu 

vladimir.cech@tsmo.cz  

termín: 31.3.2016 

odpovídá: předseda komise 

hlasování: pro/proti/zdržel 12/0/0 

Usnesení bylo schváleno  

3. SMOL, OKR, č. j. SMOL/030372/2016/OKR/KVI/Lun ze dne 9.2.2016 – vyjádření k 

přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci ul. Neředínská a Letců. Částečná uzavírka 



Neředínská  a úplná uzavírka Letců 22.2.- 30.4.2016 

komise bere na vědomí  

4. Festa Musicale Olomouc (pořadatel festivalu Svátky písní Olomouc 2016) – výzva ke 

spolupráci – nabídka vystoupení pěveckého sboru na území KMČ Neředín dne 1. nebo 2.6.2016. 

Pan Bureš osloví ředitele Hřbitovů města Olomouce s možností vystoupení u kaple v areálu 

hřbitova  

komise bere na vědomí  

5. OVVI, Bc. D. Horňáková, e-mail ze dne 9.2.2016 – předání odkazu na pracovní verzi 

mapového podkladu pro využití komisí. Bude předáno všem členům komise.  

V odpovědi předseda komise navrhnul jednání ve věci, které by připravil OVVI.  

komise bere na vědomí  

6. Předseda komise podal informaci o jednání výrobního výboru k akci “Neředín – Topolany, 

cyklostezka”, kterého se zúčastnil za KMČ Neředín.  

komise bere na vědomí  

7. Záznam z pracovní porady akce “Tř. Míru – Neředínská – úprava křižovatky” dne 10.2.2016, 

zpracování DSP. Zúčastnil se předseda komise.  

komise bere na vědomí  

 

D. Odeslaná pošta  

1. E-mail, předseda komise ze dne 14.2.2016, odpověd na e-mail OVVI ze dne 29.1.2016 ve věci  

ozvučení akcí pořádaných komisí.  

2. SMOL, odbor majetkoprávní č. j. SMOL/012258/2016/OMAJ/MRPD/Jir 

3. E-mail, předseda komise ze dne 15.3.2016, odpověď ve věci názvů zastávek MHD.  

 

E. Různé  

1. Mgr. Králová upozornila MPO na vrak na ul. Klusalova. MPO prověří a předá zprávu 

předsedovi komise.  

2. Mgr. Skyba upozornil na volně pobíhající psy – MPO řeší na místě, pes musí být buď na 

vodítku nebo musí mít náhubek.  

3. Mgr. Mádr spolu se zástupci skupiny rodičů a předsedou školské rady p. Severou  seznámili 

komisi se situací na ZŠ Helsinská v souvislosti s odvoláním zástupce ředitele. Předali komisi v 

písemné formě vyjádření skupiny rodičů k výše uvedené situaci. Po diskusi bylo dohodnuto: 

návrh usnesení:  

Komise městské části Neředín bere na vědomí písemné vyjádření skupiny rodičů ve výše 

uvedené věci a toto postoupí věcně příslušnému náměstkovi primátora.  

termín: 6.4.2016 

odpovídá: předseda komise 

hlasování: pro/proti/zdržel 10/0/2 

Usnesení bylo schváleno  

4. Mgr. Králová upozornila na akci „Ukliďme Česko“, která se uskuteční 16.4.2016 od 9 hodin a 

požádala komisi o součinnost. Byl předán kontakt na pracovníka MMOl, OŽP, odd. odpadového 

hospodářství a péče o prostředí Mgr. Petra Swaczynu.  

5. Byla znovu projednána žádost DPMO o spolupráci při projednání podnětů k přejmenování 

zastávek.  

návrh usnesení: 



Komise trvá na zachování všech názvů zastávek v působnosti KMČ Neředín. 

termín: 16.4.2016 

odpovídá: předseda komise 

hlasování: pro/proti/zdržel 12/0/0 

Usnesení bylo schváleno  

6. Předseda komise informoval členy o proběhlém jednání předsedů komisí a následném jednání 

pracovní skupiny s náměstkem primátora PhDr. Urbáškem ve věci připomínek komisí ke 

zkvalitnění jejich práce.  

komise bere na vědomí  

7. Byl znovu projednán podnět p. Fialy ve věci špatné průjezdnosti ul. Helsinská a Čechova, 

hlavně při výjezdu a odbočení vlevo (směr křižovatka Pražská). P. Fiala navrhl rozšíření ulice 

nebo přikázaný směr odbočení vpravo na tř. Míru (směr hřbitovy). P. Severa (předseda školské 

rady) doplnil, že ZŠ hodlá v budoucnu stavět při ZŠ Helsinská nový pavilion a bude tedy navýšen 

počet žáků.  

Vzhledem k tomu, že návrh p. Fialy koresponduje se stížností ředitele ZŠ p. Hály, navrhl 

předseda komise následující usnesení: 

návrh usnesení: 

Návrh pana Fialy bude projednán na komisi pro organizaci dopravy. 

termín: zasedání komise 

odpovídá: předseda komise  

hlasování: pro/proti/zdržel 12/0/0 

Usnesení bylo schváleno  

8. Předseda komise seznámil členy s průběhem prací na rekonstrukci kanalizace na ul. 

Neředínská a Letců. Projekt zpomalovacích prahů není zatím dokončen. Předseda komise bude 

cestou odboru investic MmOL požadovat dořešení. 

komise bere na vědomí  

9. Předseda komise bude kontaktovat náměstka primátora PhDr. Urbáška s dotazem, je-li v 

řešení požadavek komise z října 2015 na vypracování vnitřního předpisu, kterým by byl upraven 

mechanismus upravující podmínky zadávání zpracování projektových dokumentací MMOl.  

komise bere na vědomí  

10. Předseda komise informovval, že 21.3.2016 ve 14 hodin se uskuteční v obřadní síni 

olomoucké radnice slavnostní setkání seniorů – jubilantů městské části Neředín ve věku 75, 80 a 

85 let. Shromáždění připravil předseda komise spolu s komisí pro občanské záležitosti MmOL. 

Jako hosté se zúčastní primátor města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., člen horní 

komory Parlamentu České republiky senátor Ing. Martin Tesařík a předsedkyně komise pro 

občanské záležitosti MmOl Mgr. Yvona Kubjátová.  

komise bere na vědomí  

11.  Jednání komise se zúčastnil strážník MPO č 081. 

 

USNESENÍ 

Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 

 

C.2. 

termín: 31.3.2016 

odpovídá: předseda komise 

 



E.3. 

termín: 6.4.2016 

odpovídá: předseda komise 

 

E.5. 

termín: 16.4.2016 

odpovídá: předseda komise 

 

E.7. 

termín: průběžně 

odpovídá: předseda komise  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19.30 hod.  

Příští jednání komise se uskuteční 6.4.2016  

Zapsala: Kateřina Vařeková  

Vypracoval: Ing. František Minařík  

 

 

 

 

 

Ing.František Minařík  

předseda KMČ č.12 Neředín  

e-mail: neredin1234@seznam.cz  

 

 

 

 

Ověřil: Jaroslav Šulc  

 

 

 


