
Komise městské části č.12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 10.8.2016  

 

  

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

Marek Mádr, Mgr. Martina Navrátilová, doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D., Mgr. Jiří Steiger,  

Miroslav Bureš, Ing. Jan Švec 

Nepřítomni: Pavel Zatloukal, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., Mgr. Vilém Skyba 

Z přítomné veřejnosti vypsáni: Tomáš Hollein, Bohumír Vrobel, Milan Hlaváček 

Jednání se zúčastnili strážníci MPO č. 081, 046 

         

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 10 členů komise. Komise byla 

po celou dobu jednání usnášení schopná. 

   

B.Kontrola usnesení 

  

C. Doručená pošta 

1. SMOL, odbor majetkoprávní, č. j. SMOL/157793/2016/OMAJ/MR/Cih ze dne 19.7.2016 – 

žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce 

– pozemek parc. č. 62/2 v k. ú. Neředín u ul. Letců za účelem rozšíření zahrady. 

návrh usnesení: 

Komise prodej doporučuje. 

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

hlasování: pro/proti/zdržel 10/0/0 

Usnesení bylo schváleno. 

2. Ing. Václav Šnajdr, odbor investic, e-mail ze dne 10.8.2016, sdělení ve věci financování 

zpomalovacích prahů na ul. Neředínská a Letců. Prahy budou financovány z jiného zdroje.  



Částka 150 000.- Kč, kterou komise plánovala použít na tyto prahy bude použita jinak. 

návrh usnesení: 

Na příští jednání pan Šulc připraví návrh na využití částky 150 000.- Kč.  

termín: 7.9.2016 

odpovídá: Jaroslav Šulc 

hlasování: pro/proti/zdržel 10/0/0  

Usnesení bylo schváleno. 

3. e-mail Ing. Blaťáka předsedy KMČ Černovír ve věci sečení travnatých ploch, které zajišťuje 

TSMO. Žádá ostatní předsedy, aby se vyjádřili k počtu sečí v roce (nyní 5), tak aby se případný 

požadavek na zvýšený počet sečí promítl do sestavování rozpočtu na rok 2017. Komise nemá 

připomíne a bere na vědomí. 

4. SMOL, OKR, č. j. SMOL/169242/2016/KVIDI/Hol ze dne 2.8.2016 – částečná uzavírka ul. 

Letců ve dnech 15.8. – 28.8.2016. 

Komise bere na vědomí 

5. MMOL, OVVI, e-mail Bc. Horňáková ze dne 28.7.2016, žádost o sdělení požadavků na 

realizaci investic zajišťovaných prostřednictvím statutárního města Olomouce v území, které 

spadá do působnosti komise, v rámci přípravy rozpočtu statutárního města Olomouc na rok 2017. 

Termín: 5.9.2016. 

návrh usnesení: 

Tajemnice komise rozešle tabulku plánu investic všem členům komise. Tito doplní návrhy   

projektů a realizací staveb a obratem zašlou zpět.  

hlasování: pro/proti/zdržel 10/0/0 

Usnesení bylo schváleno. 

6. DPMO – oznámení o opravě mostu na ul. Velkomoravská od 18.7.2016 do 30.6.2017. 

Komise bere na vědomí 

 

D. Odeslaná pošta 

1. č. j. SMOL/157793/2016/OMAJ/MR/Cih            

  

E. Různé 

1. p. Bureš oznámil MPO výskyt vozidel bez SPZ – u krematoria Opel Astra a na ul. Okružní 

Renault Scenic. 

2. pan Vrobel požaduje od MPO zvýšené sledování provozu na ul. Čechova, Helsinská, 

Rumunská a Norská. Z důvodu překračování rychlosti žádá o snížení povolené rychlosti. 

Odpověď komise - tyto ulice se nacházejí v “zóně 30”. 

3. pan Vrobel požaduje od MPO kontrolování cyklistů. Na ul. Norská jezdí po chodníku.  

4. přítomní občané požadují opravu výtluků na ul. Norská.  

Odpověď komise - výtluky budou opraveny v letošním roce. Předán kontakt na člena komise Ing. 

Skybu, který tento požadavek již vznesl na odbor správy městských komunikací a MHD. 



Po následující diskusi slíbil pan Milan Hlaváček, že na příští jednání komise doloží výkresovou 

dokumentaci, která řeší šířkové uspořádání ul. Norská, řešení zeleně a cyklistické stezky.  

5. Na základě požadavku přítomných občanů se předseda komise obrátí na OKR a odbor investic 

MMOL s požadavkem na zpracování PD ul. Norská, která by řešila rekonstrukci komunikace a 

přilehlých chodníků, parkovacích stání, kontejnerových stání a pohyb cyklistů - do 30.9.2016  

Komise bere na vědomí 

6. Ing. Švec upozornil na potřebu kontroly, případně údržby elektrické instalace  kapličky v 

Neředíně. 

Předseda komise požadavek předá odboru majetkoprávnímu MMOL - do 30.9.2016 

Komise bere na vědomí 

 

USNESENÍ 

Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 

 

C.1. 

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

 

C.2. 

termín: 7.9.2016 

odpovídá: Jaroslav Šulc 

 

  

 Jednání bylo ukončeno v 18.45 hod. 

Příští jednání komise se uskuteční 7. 9. 2016 

Zapsala: Kateřina Vařeková 

Zpracoval: Ing. František Minařík 

 

 

 

Ing. František Minařík 

předseda KMČ č.12 Neředín 

e-mail: neredin1234@seznam.cz 

  

  

  

 

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc 

 


