Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 8.3.2017

Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, Mgr. Marek Mádr, Mgr.
Martina Navrátilová, Pavel Zatloukal, Miroslav Bureš, Ing. Jan Švec, Mgr. Vilém Skyba,
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D.,
Omluveni: JUDr. Lubor Ludma, Mgr. Jiří Steiger, RNDr. Jiří Fišer Ph.D.,
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
Jednání se zúčastnil strážník MPO č. 081.
Z přítomné veřejnosti vypsáni: Jaromír Jurtík, DiS.
Program:
A. Zahájení
B. Doručená pošta
C. Odeslaná pošta
D. Různé
E. Požadavky komise
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. Doručená pošta
1. SMOL, odbor majetkoprávní, č. j. SMOL/020727/2017/OMAJ/MR/Hab ze dne 30.1.2017
– sdělení o rozhodnutí Rady města Olomouce ve věci pachtu části pozemku parc. č.
247/24 v k. ú. Neředín
2. SMOL, odbor majetkoprávní, č. j. SMOL/026364/2017/OMAJ/MR/Tom ze dne 31.1.2017
– žádost o sdělení stanoviska k pachtu části pozemku parc. č. 469 a 531/2 v k. ú. Neředín,
lokalita Horní studánka, za účelem užívání zahrádky. Komise nemá námitek.
3. DPMO – úpravy autobusového a tramvajového provozu z důvodu oprav tramvajové tratě
ul. Brněnská x Hraniční
4. e-mail Mgr. Skyby – žádost o zaslání odpovědi náměstka primátora Mgr. Žáčka na dotazy
komise k průmyslové zóně Neředín a dotaz na Regulační plán Sídliště Norská – jedná se o
budoucí podnikatelskou zónu s vyloučením těžké výroby, termín realizace je závislý na
získání dotačních prostředků. Celkový rozsah podnikatelské zóny je 17 ha. Předpoklad je,
že by v budoucnu mohla být zóna dopravně navázána na připravovanou dostavbu dálnice
R35, kdy by se měla napojit větev k této lokalitě z připravovaného dálničního rondelu.
Pokud by se realizace uvedeného napojení z dálnice nepodařila, došlo by ze strany města
k pečlivému posuzování dalších záměrů v území tak, aby bylo přijatelné využívání tř.

5.

6.
7.

8.

Míru a nedošlo k zásadnímu nárůstu negativních vlivů z dopravy. Předseda komise
odpověď zašle všem členům komise. Členové komise se s obsahem neztotožňují. Pracovní
skupina připraví návrh stanoviska na příští jednání.
OVVI – do 15.3.2017 zaslat požadavky na opravu komunikací v celkové výši 2,7 mil. Kč,
o kterých bude rozhodovat Rada města Olomouce – KMČ Neředín žádá o zařazení opravy
chodníku na ul. Neředínská (mezi ul. Letců a Pod Strání). Jedná se o opravu chodníku,
který je ve velmi špatném stavu a požadovaná oprava bude plynule navazovat na část ul.
Neředínské a ul. Letců, kde byla v loňském roce realizována rekonstrukce vodovodu a
kanalizace.
p. Zatloukal řeší s OŽP odstranění betonových přístřešků (dříve na popelnice) u domů na
tř. Svornosti 44, 46 a 58, 50. Přístřešky jsou poškozeny a znečišťovány odpadky a výkaly.
e-mail manželů Řezníčkových – oznámení o zasypání polní cesty mezi Globusem a
hřbitovem vlivem stavební činnosti – komise nemá žádné informace o stavební činnosti v
této lokalitě, předán kontakt na vedoucí odd. pozemních staveb odboru stavebního MMOl,
Ing. Buiglovou
Elpremont elektromontáže s.r.o. – oznámení o provádění výkopových prací v souvislosti s
odstraněním havárie na kabelovém vedení elektrické energie na ul. Letců

C. Odeslaná pošta
1. SMOL, odbor majetkoprávní, č. j. SMOL/000596/2017/OMAJ/MR/Ind ze dne 2.1.2017 –
žádost o sdělení stanoviska k nájmu části pozemku parc. č. 429/4 v k. ú. Neředín
D. Různé
1. Ing. Minařík se dotazoval strážníka MPO, zda musí mít pes na ulici vodítko nebo
náhubek. Mimo MPR musí mít pes buď vodítko nebo náhubek. Přestupky se řeší na místě.
Rovněž na místě se řeší jízda cyklisty na chodníku.
2. p. Pavlíková žádá o úklid v zeleni a ořez dřevin na ul. Norská u poslední garáže naproti
domu s pečovatelskou službou.
3. p. Pavla Wang žádá o sdělení stanoviska KMČ ke zřízení předzahrádky u restaurace v ul.
Na Kovárně 28. Bylo jí doporučeno, aby si obstarala písemné souhlasy vlastníků bytů
sousedního domu. Žádost o sdělení stanoviska by měl podat vlastník pozemku, což je
statutární město Olomouc (zastoupeno OŽP).
4. Ing. Švec ve věci umístění fotbalových branek na pozemku za valem na letišti sdělil, že
dle vyjádření odboru majetkoprávního má k dotčenému pozemku smluvní vztah
společnost Skatepark (Jan Jílek), kterého bude Ing. Švec kontaktovat. Ing. Švec ověří u
OVVI, odd. sportu možnost finanční součinnosti na nákupu branek.
5. Regulační plan Sídliště Norská – zaslat žádost na OKR, aby se na jednání komise dostavil
zástupce OKR nebo zhotovitele PD k představení projektu
6. Plán oprav komunikací v celkové částce 300 000 Kč – jsou připraveny a naceněny
varianty. Bude dořešeno na dubnovém jednání komise
7. Mgr. Skyba – travnatá plocha mezi domy na ul. Norská 14-16 a 18 – 24 je rozježděná
automobilem. Mgr. Skyba řeší s p. Vingrálkovou (OŽP) návrh na dosazení zeleně (keře),
aby se vytvořila bariéra, která by zabránila vjezdu vozidlům na trávník.
Usnesení: KMČ navrhuje posouzení možnosti výsadby zeleně v daném místě ze strany

OŽP při vědomí toho, že se pro tuto lokalitu bude zpracovávat Regulační plan RG 23
Sídliště Norská
Hlasování: pro 5, proti 3, zdržel se 1
8. Mgr. Skyba požaduje výměnu lavičky u vrby na ul. Norská 18 (zjistit vlastníka
OŽP/OVVI)
9. Mgr. Skyba požaduje prořezat dřeviny u laviček ve vnitrobloku domu Norská 18/24
10. doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D. žádá o prověření, zda mohou být a kdy obnoveny tzv.
špičkové spoje z Neředína ve směru do centra, hlavně v době odjezdů dětí do škol od 7 do
8 hodin. V lokalitě přibylo obyvatel, vč. rodin s dětmi, a dále studentů z kolejí Neředín.
11. 24.4.2017 se ve 14 hodin uskuteční tradiční setkání seniorů – jubilantů v obřadní síni
radnice
E. Požadavky komise
1. požadavky na opravu komunikací v celkové výši 2,7 mil. Kč, o kterých bude rozhodovat
Rada města Olomouce – KMČ Neředín žádá o zařazení opravy chodníku na ul.
Neředínská (mezi ul. Letců a Pod Strání). Jedná se o opravu chodníku, který je ve velmi
špatném stavu a požadovaná oprava bude plynule navazovat na část ul. Neředínské a ul.
Letců, kde byla v loňském roce realizována rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
2. úklid v zeleni a ořez dřevin na ul. Norská u poslední garáže naproti domu s pečovatelskou
službou.
3. travnatá plocha mezi domy na ul. Norská 14 - 16 a 18 - 24 je rozježděná automobilem.
Mgr. Skyba řeší s p. Vingrálkovou (OŽP) návrh na dosazení zeleně (keře), aby se
vytvořila bariéra, která by zabránila vjezdu vozidlům na trávník.
Usnesení: KMČ navrhuje posouzení možnosti výsadby zeleně v daném místě ze strany
OŽP při vědomí toho, že se pro tuto lokalitu bude zpracovávat Regulační plan RG 23
Sídliště Norská
4. výměna lavičky u vrby na ul. Norská 18
5. prořezat dřeviny u laviček ve vnitrobloku domu Norská 18 - 24
6. prověření, zda mohou být a kdy obnoveny tzv. špičkové spoje z Neředína ve směru do
centra, hlavně v době odjezdů dětí do škol od 7 do 8 hodin. V lokalitě přibylo obyvatel,
vč. rodin s dětmi, a dále studentů z kolejí Neředín.

Jednání bylo ukončeno v 20.00 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 5.4.2017
Zapsala: Kateřina Vařeková

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

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

