
Komise městské části č.12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 5.4.2016  
 

 

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

Zatloukal, Mgr. Marek Mádr, Ing. Jan Švec, Mgr. Martina Navrátilová, Miroslav Bureš  

Nepřítomni: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D., RNDr. Jiří Fišer Ph.D., Mgr. Jiří Steiger, Mgr. 

Vilém Skyba  

Hosté: PaedDr. Jaroslav Hála (ZŠ Tererovo nám.)  

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 9 členů komise. Komise byla po 

celou dobu jednání usnášení schopná.  

 

B.Kontrola usnesení  

 

C.2. viz odeslaná pošta 

E.3. předáno vyjádření části rodičů ZŠ Helsinská k situaci ve škole  

E.5. viz odeslaná pošta 

E.7. dopravní situace u ZŠ Helsinská – proběhlo jednání dopravní komise, předseda svolá 

schůzku za účasti OKR a ředitele školy 

 

C. Doručená pošta  

1. TSMO – plán činnosti, termíny sběrových sobot, kontakty na pracovníky. 

2. MMOL, odbor stavební č. j. SMOL/055729/2016/OS/PK/Ste ze dne 10.3.2016 – rozhodnutí o 

zvláštním užívání komunikace – křižovatka ul. Neředínská a Letců. 

3. SMOL, OKR č. j. SMOL/051599/OKR/KVI/Lun ze dne 7.3.2016 – vyjádření k částečné a 

úplné uzavírce v ul. Neředínská a Letců. 

4. e-mail p. Bureše ze dne 5.4.2016 ve věci případného pěveckého vystoupení sboru v kapli na 

hřbitově, kdy bylo sděleno, že vystoupení v těchto prostorách není možné. Mgr. Navrátilová se 

dotáže UP, FTK na možnost vystoupení v aule.  

5. DPMO – informace o výlukách tramvajového provozu v souvislosti s opravou tramvajové trati 

na tř. Svobody. 

6. e-mail MPO ve věci údajného vraku na ul. Klusákova. Odstavené vozidlo bylo zjištěno u VŠ 

kolejí a prozatím nesplňuje podmínky pro ustanovení vraku. 

7. e-mail p. Miroslava Turka – žádost o informaci, jakým způsobem a kdy bude opravena 



vozovka a chodníky po výkopových pracích na ul. Letců. Odpověděl předseda komise.  

8. e-mailová korespondence Ing. Řepického a MUDr. Dostála (ul. Neředínská 21 a 23) s p. 

Tomáškovou (MOVO), kdy si občané stěžují na pokles vozovky před domy, způsobený 

pojížděním těžké techniky stavby rekonstrukce kanalizace ul. Neředínské. V pokleslé vozovce se 

drží voda a ta při průjezdu vozidel stříká na plot a fasádu. P. Tomášková doporučuje obrátit se na 

pověřeného vlastníka komunikace (odbor správy městských komunikací a MHD SMOL), protože 

tento úsek není součástí stavby a komunikace byla užívána v souladu se zákonem. Předseda 

komise stížnost předal odboru správy městských komunikací a MHD (Ing. Kmoníčková) 

9. e-mail p. Magdy Králové ve věci akce Ukliďme Česko – 16.4.2016 úklid okolí rybníčku a 

směrem k letišti, úklid cyklostezky Řepčín – Globus, 22.4.2016 úklid kolem školy na ul. 

Helsinská, Globus, hřbitov, dále u psího útulku u letiště.  

10. e-mail OVVI, Bc. Horňákové – návrhy předsedů komisí a závěry z jednání. 

11. dopis náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška ve věci vyjádření části rodičů k situaci na ZŠ 

Helsinská k ukončení pracovního poměru zástupce ředitele.  

12. SVJ Generála Píky 491/2 Olomouc – žádost o pomoc s vyřešením problému znečišťování 

veřejného prostranství na pozemku parc. č. 480/5. Bude řešit Mgr. Navrátilová.. 

13. SMOL, majetkoprávní odbor č. j. SMOL/057367/2016/OMAJ/MR/Hab ze dne 14.3.2016 – 

žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 247/22 v k. ú. Neředín za účelem stavby 

rodinného domu. 

hlasování: pro 8, zdržel se 1 

Komise nemá námitek k prodeji. 

 

D. Odeslaná pošta  

1. TSMO, odbor správy městských komunikací a MHD, OVVI zaslán požadavek zařazení opravy 

chodníku k domu na ul. Norská 8 – 12 a 14 – 18 do požadavků na čerpání navýšené částky na 

opravu komunikací ( 2,7 mil. Kč).  

2. předání vyjádření části rodičů k situaci na ZŠ Helsinská k ukončení pracovního poměru 

zástupce ředitele věcně příslušnému náměstku primátora PhDr. Pavlu Urbáškovi.  

3. DPMO – sdělení ve věci případného přejmenování zastávek MHD, komise trvá na zachování 

všech názvů v její působnosti. 

 

E. Různé  

1. členové komise byli informováni o organizační změně na MMOl – původně odbor dopravy, 

nově odbor správy městských komunikací a MHD. 

2. p. Šulc požádal příslušníky MPO o kontrolu organizace stavby rekonstrukce kanalizace ul. 

Neředínská a Letců – ve večerních hodinách jsou značky umístěny chaoticky.  

3. ředitel ZŠ Tererovo nám. a ZŠ Helsinská PaedDr. Jaroslav Hála přečetl a předal komisi 

vyjádření ve věci odvolání zástupce ředitele. Komise vzala na vědomí.  

4. ředitel ZŠ Tererovo nám. a ZŠ Helsinská PaedDr. Jaroslav Hála požádal MPO o zvýšený 

dohled na hřištích u škol, která jsou od 1.4. otevřena pro veřejnost. 

5. ředitel ZŠ Tererovo nám. a ZŠ Helsinská PaedDr. Jaroslav Hála požádal prostřednictvím 

komise o instalaci odpadkových košů na psí exkrementy u škol. 

6. ředitel ZŠ Tererovo nám. a ZŠ Helsinská PaedDr. Jaroslav Hála požádal prostřednictvím 

komise o vyřešení osázení betonových kontejnerů na nám. Terera rostlinami, které jsou odolnější 

vůči suchu a prorůstání plevele. Kontejnery se osazují květinami, což je finančně náročné, a 

posléze jsou zahubeny plevelem a nedostatkem vláhy, protože nejsou pravidelně zalévány.  

7. ředitel ZŠ Tererovo nám. a ZŠ Helsinská PaedDr. Jaroslav Hála požádal o opravu chodníku 



před školou na nám. Terera. Většina dlažby je volně ložena a při dešti jsou velké kaluže. Komise 

každý rok žádá o opravu Tererova nám. odbor investic. Předseda komise pana ředitele informoval 

o záměru SMOL v letošním roce realizovat akci Navýšení parkovacích míst Tererovo nám., ul. 

Dělnická. Pan Šulc prověří, zda je v PD parkovací stání pro autobus.  

8. Členové komise byli požádání o předání dárkových balíčků seniorům, kteří se nemohli 

zúčastnit slavnostního setkání. 

9. Členové komise byli rozděleni do pracovních skupin.  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.  

Příští jednání komise se uskuteční 4. 5. 2016  

Zapsala: Kateřina Vařeková  

 

 

 

 

 

 

Ing.František Minařík  

předseda KMČ č.12 Neředín  

e-mail: neredin1234@seznam.cz  

 

 

 

 

Ověřil: Jaroslav Šulc  

 

 

 

 


