
Komise městské části č.12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne  7.6.2017 

 

 

Přítomni: Ing. František Minařík, Miroslav Bureš, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., Mgr. Marek Mádr, 

Mgr. Vilém Skyba, Mgr. Jiří Steiger, Jaroslav Šulc, Ing. Jan Švec, Pavel Zatloukal 

Omluveni: Kateřina Vařeková, JUDr. Lubor Ludma, Mgr. Martina Navrátilová 

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

Jednání se zúčastnil strážník MPO 

 

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 

 

Program: 

A. Zahájení 

B. Kontrola usnesení 

C. Doručená pošta 

D. Odeslaná pošta 

 

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 

Komise bere na vědomí informace předsedy o plnění usnesení z jednání dne 3.5.2017. 

 

C. Doručená pošta 

1. SMO, OŽP, čj. SMOL/136571/2017/OZP/PZ/Vin - Žádost o vyjádření k vybudování nové 

předzahrádky k restauračnímu zařízení "Kotelna" U Kovárny 28a. 

Komise po obsáhlé diskusi včetně vyjádření přítomných občanů vyslovila následující návrh 

usnesení:  

komise vybudování výše uvedené zahrádky nedoporučuje 

hlasování: pro/proti/zdržel   8/0/1 

Usnesení bylo schváleno 

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

2. MMOL, OVVI, e-mail, Daniela Horňáková, pracovní informace pro členy komise. 

Komise bere na vědomí  



3. MMOL, OVVI, Daniela Horňáková, e-mail ze dne 6.6.2017, informace o odměnách. 

Komise bere na vědomí  

4. MMOL, OI, Ing. Tereza Kociánová, e-mail ze dne 2.6.2017, infomace o předání staveniště k 

akci "Letiště - kanalizace". 

Komise bere na vědomí  

5. MMOL, OŽP, čj. SMOL/131229/2017/OZP/Vin ze dne 1.6.2017, "Dohoda o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně" pro výstavbu kanalizace na vyjmenovaných parcelách.  

Komise bere na vědomí  

6. SMO, OKR, čj. SMOL/105134/2017/KVIDI/Hol. ze dne 2.5.2017, částečná uzavírka II/448 tř. 

Míru a MK ulice U Letiště. 

Komise bere na vědomí  

7. Petra Fojtíková, e-mail ze dne 22.5.2017, nabídka na navázání spolupráce, atrakce šlapací 

káry. 

Komise nepřipravuje žádnou akci, která by umožnila využití nabídky. 

8.  DPMO ze dne 22.5.2017, informace o zahájení provozu nových autobusů.  

Komise bere na vědomí  

9. MMOL, OVVI ze dne 17.5.2017, objednávka prací č. OB01340/17/OVVI-KMC, předlažby 

chodníků - na vědomí.  

10. MMOL, OSMK, e-mail ze dne 15.5.2017, Ing. Jitka Kmoníčková, reakce na požadavky 

komise ze dne 5.4.2017, výtluky na ul. Norská. 

Komise bere na vědomí  

11. MMOL, OŽP, e-mail ze dne 3.5.2017, Ing Andrea Steigerová, reakce na zápis komise ze dne 

8.3.2017, zeleň v ul. Norská  

Komise bere na vědomí  

12. SMO, odbor. majetkoprávní, čj. SMOL/105645/2017/OMAJ/MR/Rih ze dne 4.5.2017. 

Nájem nebo prodej částí p.č. 470/3 a 480/3, zřízení parkoviště pro dům Politických vězňů 359/2. 

návrh usnesení: 

komise nemá námitek k nájmu př. prodeji částí předmětných parcel 

hlasování pro/proti/zdržel   9/0/0 

Usnesení bylo schváleno. 

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

13. SMO, odbor majetkoprávní, čj. SMOL/100764/2017/OMAJ/MR/Mic ze dne 25.4.2017. UP 

Olomouc žádá: 

1. o prodej části p.č. 429/4 na zřízení parkovacích stání 

2. o zřízení služebnosti a provozování: 

- dat. sítě na p.č.429/4 a 557/6 

- kanal. přípojky na p.č. 429/4 

 návrh usnesení: 



komise nemá námitek k výše uvedeným majetkoprávním úkonům 

hlasování pro/proti/zdržel   9/0/0 

Usnesení bylo schváleno. 

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

14. Náměstek primátora SMO Mgr. Filip Žáček, čj. SMOL/120818/2017/OKP/SEKR/Dzu ze 

dne 24.5.2017, reakce na dopis komise ze dne 25.4.2017 ve věci "Podnikatelská zóna Kasárna 

Neředín". Předseda zašle dopis členům komise. 

Komise bere na vědomí  

15. SMO, OKR, čj. SMOL/100379/2017/OKR/HR/Sin ze dne 16.5.2017, reakce na dopis 

komise ze dne 25.4.2017 ve věci "Podnikatelská zóna Kasárna Neředín". Předseda zašle dopis 

členům komise. 

Komise bere na vědomí  

 

D. Odeslaná pošta 

1. Čj. SMOL/088341/2017/OMAJ/MR/Bel ze dne 10.42017 

2. Čj. SMOL/059910/2017/OMAJ/MR/Bel ze dne 10.4.2017 

3. MMOL, OKR, Ing. Martina Gerhardová Ph.D. ze dne 8.5.2017, vyjádření KMČ k RP 22. 

 

USNESENÍ 

Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 

C.1.  

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

C.12. 

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

C.13. 

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

 

Jednání bylo ukočeno v 19.0 hod. 

Příští jednání komise se uskuteční 12.7.2017 

Zapsal: Ing. František Minařík 

 

 

Ing. František Minařík 

předseda KMČ č.12 Neředín 

e-mail: neredin1234@seznam.cz 

 



Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc 


