Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 1.11.2017
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, Ing. Jan Švec, Mgr. Jiří Steiger, Mgr. Marek Mádr,
Nepřítomni: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D.
Hosté: MPO 081
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
Program:
A. Zahájení
B. Kontrola usnesení
C. Odeslaná pošta
D. Doručená pošta
E. Různé
A. Zahájení
Po prezenci zahájil Jaroslav Šulc v 17,00 hod. jednání komise městské části a řídil je po celou
dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 13 členů komise. Komise byla po celou dobu
jednání usnášení schopná.
B. Kontrola usnesení

C. Odeslaná pošta
1. e-mail Mgr. Kulvaita ze dne 2.10.2017 – dotaz na postup při žádosti o umístění
lavičky mezi bloky na ul. Norská 15,17 a 19,21. Předseda komise sdělil, že je
nutná žádost SVJ
D. Doručená pošta
1.
MMOl, OKR, č. j. SMOL/244704/2017/OKR/UPA/Sed ze dne 24.10.2017 –
Oznámení společného jednání o návrhu Regulačního plánu RP-08: Kosmonautů,
RP-10: Sídliště Na Vozovce – Dvořákova, RP-23: Sídliště Norská a výzva k
uplatnění stanoviska, které se uskuteční 15.11.2017 ve 14:00 hod.
2. e-mail SVJ Tř. Míru 38,40 – žádost o opravu chodníku před domem – za odbor
správy městských komunikací a MHD vyřídil p. Šulc
3.
MMOl, OŽP, č. j. SMOL/226039/2017/OZP/VH/Sko ze dne 4.10.2017 –
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – Dělnická – rekonstrukce stoky BXXIa10 a stoky
BXXIa11

SMOL, odbor stavební, OPK, č. j. SMOL/229452/2017/OS/PK/Ste ze dne
6.10.2017 – rozhodnutí ve věci zvláštního užívání komunikace – tř. Míru před
hlavním vstupem na hřbitovy
5.
SMOL, OKR, č. j. SMOL/222187/2017/OKR/KVIDI/Hol ze dne 27.9.2017 –
oznámení o částečné uzavírce ul. U Letiště 16.10. – 3.12.2017
6.
SMOL, odbor stavební, OPK, č. j. SMOL/229351/2017/OS/PK/Vlc ze dne
5.10.2017 – rozhodnutí ve věci zvláštního užívání komunikace - ul. U Letiště
16.10. – 3.12.2017 (kanalizační odbočka, přeložka plynu, opravy povrchů
komunikací)
7. SMOL, majpr. odbor, čj. SMOL/229059/2017/OMAJ/MR/Ind ze dne 5.10.2017
– žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 64/2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, ul. Neředínská č. o. 18, za účelem užívání předzahrádky. Komise s
prodejem souhlasí.
8. SMOL, majpr. odbor, čj. SMOL/239076/2017/OMAJ/MR/Jir ze dne 17.10.2017
– žádost o sdělení stanoviska k nájmu části pozemku parc. č. 557/6 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc, tř. Míru za účelem vybudování 8 parkovacích míst u objektu č. p.
245, jehož je žadatel vlastníkem. Komise s nájmem souhlasí.
9. SMOL, majpr. odbor, čj. SMOL/226682/2017/OMAJ/MR/Jir ze dne 4.10.2017 –
žádost o sdělení stanoviska k nájmu části pozemku parc. č. 315/9 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc v areálu letiště, za účelem umístění montovaného hangáru. Komise
nesouhlasí s předmětným pronájmem a tento nedoporučuje. Bez existence
koncepce rozvoje území letište nelze pozemky pronajímat nahodile a dlouhodobě.
Dle místní znalosti by požadovaným pronájmem byly i nadále narušeny stávající
komunikační cesty.
10. SMOL, OKR, č. j. SMOL/241073/2017/OKR/KVIDI/Hol ze dne 19.10.2017 –
oznámení odboru koncepce a rozvoje, že nebude nadále zpracovávat žádosti o
stanovení dopravního značení, kdy by byli zvýhodňováni vlastníci sousedních
nemovitostí podél dotčených místních komunikací oproti jiným uživatelům, na
stání vozidel před místem trvalého bydliště není žádný právní nárok. Policie ČR
rovněž nebude akceptovat požadavky na snížení zákonného rychlostního limitu a
požadavky na umístění dopravního značení B1 (zákaz vjezdu všech vozidel) nebo
B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou E13 mimo
dopravní obsluhu) z důvodu zajištění parkování pro rezidenty, kteří v dané lokalitě
bydlí.
11. zápis z výrobního výboru akce “Dělnická II – rekonstrukce komunikace a
inženýrských sítí” a “Dělnická, Neředínská – propojení, cyklostezka” konaném
11.10.2017
12. SMOL, odbor stavební, OPK, č. j. SMOL/244520/2017/OS/PK/Urb ze dne
24.10.2017 – rozhodnutí o povolení úplné uzavírky místní komunikace na tř. Míru
(obslužná vedoucí ke hřbitovu) – 28.10 – 6.11.2017 a 21.12.2017 – 2.11.2017.
13. zápis z jednání k projektu PZ Kasárna Neředín, konaném dne 11.10.2017 –
komise žádá o doplnění zápisu: Pan Bureš dlouhodobě upozorňuje na již stávající
zhoršenou dopravní situaci na tř. Míru a současný stav dokládá I fotodokumentací.
Žádá odborníky k OKR, aby tlačili na realizace všech opatření vedoucích k úlevě
4.

dopravní situace (frekvence vozidel, propustnost křižovatek, bezpečnosti, emise,
hluk) na tř. Míru včetně projektových příprav na propojení tř. Míru s přeložkou
silnice II/448.
14. zápis z výrobního výboru akce “Pražská – přechod pro pěší” (úprava křižovatky
Pražská x Erenburgova včetně SSZ)
E. Různé
1.

Městská policie kritizuje způsob dopravního značení na parkovišti u krematoria v
souvislosti se zvýšeným provozem v době svátku Památky zesnulých. Situace se
bude opakovat v době vánočních svátků.
2. MPO byla upozorněna na odstavené vozidlo na tř. Míru u objektu firmy Algraf,
které se jeví jako vrak. Bude prověřeno.
3. Bude připraven dotaz na stav křižovatky tř. Míru x Foerstrova

Jednání bylo ukončeno v 18:45 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 13.12.2017
Zapsala: Kateřina Vařeková

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

Ověřovatel zápisu: Pavel Zatloukal

