Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 13.9.2017

Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Lubor Ludma, Mgr. Martina Navrátilová, Jaroslav Šulc,
Kateřina Vařeková, Pavel Zatloukal, Miroslav Bureš, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., Mgr. Vilém Skyba
Omluveni: Ing. Jan Švec, Mgr. Jiří Steiger, Mgr. Marek Mádr,
Nepřítomni: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D.
Hosté: MPO 081, RNDr. Iva Dostálová, Ph.D. (proděkanka FTK UP)
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
Program:
A. Zahájení
B. Kontrola usnesení
C. Doručená pošta
D. 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
Z jednání komise dne 2.8.2017 nevznešlo žádné usnesení.
C. Doručená pošta
1.
SMOL, majpr. odbor, čj. SMOL/184941/2017/OMAJ/MR/Bel ze dne 10.8.2017 – žádost
o sdělení stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 586/1 v k. ú. Neředín, roh ul. Neředínská a
Dělnická, za účelem výstavby rodinného domu. Komise s prodejem nesouhlasí.
2.
SMOL, majpr. odbor, čj. SMOL/175565/2017/OMAJ/MR/Cih ze dne 27.7.2017 – žádost
o sdělení stanoviska prodeji, případně k nájmu části pozemku parc. č. 2/95 a 265/8 v k. ú.
Neředín, ul. Kelstksá za účelem vybudování parkovacího stání pro nabíjení elektromobilů.
Komise nedoporučuje prodej ani pronájem. Komise je toho názoru, že dobíjecí místo pro dobíjení
elektromobilů může být umístěno v jiné lokalitě, která jsou vice dostupná veřejnosti (např.
krematorium, kampus)
3.
dopis UP, FTK – žádost o sdělení stanoviska ke změně názvu zastávky Neředín,
krematorium. UP žádá o změnu názvu zastávky MHD na Kampus Neředín. Na jednání komise se

dostavila proděkanka RNDr. Iva Dostálová, Ph.D., kde zdůvodnila žádost zjednodušením
dopravní orientace mimoolomouckým občanům, zejména zahraničním studentům UP, zkrácením
názvu, lepší orientaci návštěvníkům Aplikačního centra Baluo, spojením Olomouce s
univerzitním prostředím.
Návrh usnesení: KMČ Neředín změnu názvu zastávky Neředín, krematorium na Neředín, kampus
N E D O P O R U Č U J E a podporuje zachování současného a historicky zaužívaného názvu
Neředín, krematorium.
Hlasování: pro 8, proti 1
4.
e-mail p. Jarmily Matherové – dotaz na opravu Tererova náměstí. Pan předseda
odpověděl, že požadavek na opravu náměstí je ze strany komise opakovaně a dlouhodobě
zařazován do návrhu rozpočtu SMOL jako prioritní. Požadavek byl vždy RMO a ZMO vyřazen.
5.
zápis z výrobního výboru akce Dělnická II – rekonstrukce komunikace a inženýrských
sítí a akce Dělnická, Neředínská – propojení, cyklostezka – komise navrhuje prověřit umístění
přemístěných kontejnerů na separovaný odpad
6.
MMOL, OŽP, č. j. SMOL/188515/2017/OZP/VH/Sko ze dne 15.8.2017 – oznámení
veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení „Dělnická – rekonstrukce stoky BXXIa10 a
stoky BXXIa11“
7.
MMOL, OŽP, č. j. SMOL/197731/2017/OZP/VH/Hun ze dne 28.8.2017 – oznámení o
zahájení vodoprávního řízení „Kasárna Neředín – regenerace areálu, II. etapa, 2. stavba – vodní
díla (prodloužení platnosti stavebního povolení a změna termínu dokončení stavby
8.
SMOL, majpr. odbor, čj. SMOL/193135/2017/OMAJ/MR/Bel ze dne 23.8.2017 – na
vědomí rozhodnutí RMO – nájem pozemku parc. č. 59/2 v k. ú. Neředín
9.
SMOL, OKR, č. j. SMOL/190720/2017/KVIDI/Hol ze dne 17.8.2017 – odpověď na
žádost o řešení dopravní situace – parkování vozidel na ul. Neředínská u domu 21 a 23.
Parkování vozidel je v rozporu se zákonem, dopravní inspektorát nesouhlasí s vodorovným ani
svislým značením z důvodu znepřehlednění orientace řidičů. Řešení přestupků v dopravě je v
kompetenci Městské policie Olomouc.

Jednání bylo ukončeno v 19:15 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 4.10.2017
Zapsala: Kateřina Vařeková

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

