Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 4.5.2016
Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, JUDr. Lubor Ludma, Pavel
Zatloukal, Mgr. Marek Mádr, Ing. Jan Švec, Mgr. Martina Navrátilová, Miroslav Bureš, RNDr.
Jiří Fišer Ph.D., Mgr. Vilém Skyba
Nepřítomni: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D., Mgr. Jiří Steiger,
Hosté: MPO 221, 199, Jaromír Jurtík, DiS.
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. Doručená pošta
1. SMOL, majetkoprávní odbor č. j. SMOL/073234/2016/OMAJ/MR/Jir ze dne 4.4.2016 – žádost
o sdělení stanoviska k prodeji části pozemků parc. č. 429/4 a 557/6 v k.ú. Neředín, obec
Olomouc, při tř. Míru, za účelem vybudování parkoviště vč. příjezdu a chodníků v souvislosti s
výstavbou komplexu Baluo.
Komise s prodejem nesouhlasí.
V důsledku prodeje částí předmětných parcel za požadovaným účelem - vybudování plochy pro
statickou dopravu včetně příjezdu a chodníků - dojde k trvalému a nevratnému zneprůjezdnění
stávajícího dopravního propojení - komunikace - ve směru z Tř. Míru do ulice Keltská a dále do
enklávy RD Na Vršku.
2. SMOL, majetkoprávní odbor č. j. SMOL/083258/2016/OMAJ/MR/Cih ze dne 19.4.2016 –
žádost o sdělení stanoviska k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 324/107 a 539/7 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc, v lokalitě Dlouhé díly, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů
(propustek pod silnicí II/448).
Komise nemá námitek.
3. MMOl, odbor stavební, OPK, č. j. SMOL/092448/2016/OS/PK/Ste ze dne 25.4.2016 –
rozhodnutí o zvláštním používání místní komunikace – ul. Pol. vězňů 2 – oprava fasády a
balkónů

4. SMOL, OKR č. j. SMOL/095147/OKR/KVIDI/Pir ze dne 27.4.2016 – vyjádření k přechodné
úpravě provozu na pozemní komunikaci – částečná uzavírka ul. Letců (2. – 31.5.2016)
5. e-mail Bc. Michala Sirky, DiS., nabídka spolupráce internetové poradny pro občany se
zdravotním postižením a seniory
6. interní sdělení pana tajemníka ve věci požadavku na zpracování vnitřního předpisu k zadávání
projektových dokumentací, který vzešel z jednání komise dne 7.10.2015. Komise vzala na
vědomí a bude se jím zabývat na příštím jednání.
7. e-mail paní Magdy Králové s poděkováním všem zúčastněným, TSMO a pracovníkům MMOl
za účast a pomoc při akci Ukliďme Česko
8. DPMO – oznámení o obnovení posilové linky č. 111 na Svatý Kopeček (nízkopodlažní
autobus)
9. na vědomí komunikace předsedy výboru SVJ Gen. Píky 850/16 Ing. Čecha a náměstka
primátora Mgr. Filipa Žáčka ve věci prošetření situace kolem evidence domovních čísel. Na ul.
Gen. Píky se nachází dva domy s odlišným číslem popisným, ale stejným číslem orientačním.
Usnesením stavebního úřadu byla sjednána náprava. Dům č. p. 323 stojící na pozemku parc. č.
631 má číslo orientační 14a.
10. Odbor správy městských komunikací a MHD (dříve odbor dopravy), Ing. Motyčková
oznamuje změnu, kdy záležitosti organizace dopravy a dopravního značení řeší odbor koncepce a
rozvoje, Ing. Luňáček
11. SMOL, OKR, Bc. Horňáková žádá komisi o spolupráci k připravované úpravě obecně
závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu a zákazu žebrání. KMČ Neředín doporučuje
rozšířit okruh veřejných prostranství o hřbitovy a krematorium, a to v okruhu 100 m od hřbitovní
zdi. Druhý návrh byl na rozšíření okruhu na 2 km. Hlasování: pro 1, proti 8, zdrželi se 2.
12. SMOL, OKR, Bc. Horňáková informuje, že Rada města Olomouce rozhodla o rozdělení
částky 2,7 mil. Kč na opravu komunikací. Mezi schválenými návrhy je i návrh KMČ Neředín oprava chodníku na ul. Norská 8 – 12, 14 – 18.
13. SMOL, OKR, Bc. Horňáková – informace o setkání předsedů KMČ s vedením města:
- stanovení lokalit k obecně závazné vyhlášce o zákazu konzumace alkoholických nápojů a
žebrání
- nádoby na tříděný odpad do rodinných domů
- nabídka služeb TSMO
- informace k organizační změně na MMOl – OKR a odbor správy městských komunikací a
MHD (dříve odbor dopravy)
14. MMOL, OŽP prostřednictvím Bc. Horňáková žádá komise o spolupráci při zavádění
programu třídění odpadu, kdy budou distribuovány nádoby na tříděný odpad (plast a papír) o
obsahu 240 l do rodinných domů. Pilotně již tento projekt proběhl v některých městských
částech. Komise souhlasí s projektem. Komise navrhuje, aby distribuce anketních dotazníků do
domácností proběhla prostřednictvím Olomouckých listů
D. Odeslaná pošta
1. č.j. SMOL/073234/2016/OMAJ/MR/Jir
2. č.j. SMOL/083258/2016/OMAJ/MR/Cih
3. e-mail 21.5.2016, MmOL, OŽP, Jana Matzenauerová, připojení komise k projektu třídění
papíru a plastů v RD
4. e-mail 21.5.2016, MmOL, OVVI, Daniela Horňáková, vyhláška o zákazu konzumace alkoholu
a žebrání, rozšíření seznamu prostranství
5. e-mail 22.5.2016, Jaroslav Hála, informace ve věci:

- instalace odpadkových nádob na psí exkrementy
- osázení betonových kontejnerů na nám. Terera
6. e-mail 22.5.2016, MmOL, OŽP, Jana Stěpánková, osázení betonových kontejnerů na nám.
Terera
E. Různé
1. Mgr. Mádr požádal příslušníky MPO o výsledky monitoringu dopravy na ul. Helsinská a
zintenzivnění kontroly přechodů na tř. Míru (Mgr. Mádr osloví pana primátora)
2. Ing. Minařík požádal o namátkové kontroly na ul. Politických vězňů 6, kde probíhá stavba a
vozidla stojí v zeleni.
3. P. Bureš opět upozornil MPO na dlouhodobě zaparkovaný vůz na pozemku UP v Neředíně,
který může být vnímán jako riziko v době opatření proti terorismu.
4. Předseda komise informoval o pokračování jednání v souvislostí s dopravní situací na ul.
Helsinská. Byly instalovány kamery k monitorování provozu. Po 14 dnech bude provedena
analýza sebraných dat. Odbočení vpravo z ul. Norská na ul. Pražskou není v Územním plánu.
5. P. Bureš navrhuje “přemalování” odbočovacích pruhů na křižovatce tř. Míru x Foerstrova.
Vozidla se na křižovatce hromadí a brání vyjíždění z ul. Čechovy, což souvisí s dopravní situací
na ul. Helsinská a přilehlých ulicích. Touto problematikou se bude dále zabývat dopravní skupina
KMČ.
6. Mgr. Mádr informoval o projektu mobility, který probíhá na základních školách, Oblékáme
hada Edu.
7. Mgr. Skyba se dotáže odboru správy městských komunikací a MHD jestli budou do Neředína
zajíždět nově nakoupené nízkopodlažní tramvaje.
8. Předseda komise podal stručné informace o:
- přípravě průmyslové zóny Kasárna Neředín
- stávajícím vývoji situace přechodu pro chodce na ul. Pražská
- možnostech řešení dopravních problémů na ul. Čechova a Helsinská
- iniciativě CIVITAS
- Plánu udržitelné městské mobility
Jednání bylo ukončeno v 19.30 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 1. 6. 2016
Zapsala: Kateřina Vařeková

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

