
Komise městské části č.12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 13.12.2017  
  

Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Lubor Ludma, Mgr. Martina Navrátilová, Jaroslav Šulc, 

Kateřina Vařeková, Miroslav Bureš, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., Mgr. Vilém Skyba, Ing. Jan Švec, 

Mgr. 

Nepřítomni: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D., Pavel Zatloukal, Jiří Steiger, Mgr. Marek Mádr, 

Jednání se zúčastnili strážníci MPO 135, 187 

Z veřejnosti vypsáni: Ing. Tomáš Jurásek, Mgr. Martin Chmel 

  

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 

 

Program: 

A. Zahájení 

B. Kontrola usnesení 

C. Odeslaná pošta 

D. Doručená pošta 

  

A. Zahájení 

Po prezenci zahájil předseda komise 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 usnášeníschopná. 

  

B. Kontrola usnesení 

Komise bere na vědomí informace předsedy o plnění usnesení z jednání dne 1.11.2017. 

  

C. Odeslaná pošta 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

  

D. Doručená pošta 

1. e-mail OVVI, Bc. Horňáková ze dne 29.11.2017 – informace o záměru připojení SMOl k 



iniciativě zorganizování masopustního průvodu a žádost o zapojení městských částí. Vzhledem k 

tomu, že KMČ pořádá masopustní obchůzku v městské části Neředín  každoročně již řadu let, k 

předmětné aktivitě se nepřipojí. 

2. MMOL, OKR, č. j. SMOL/253737/2017/OKR/UPA/Gal ze dne 2.11.2017 – návrh zprávy o 

uplatňování územního plánu a jeho změny – termín zaslání do 15.12.2017, komise nebude 

uplatňovat. 

3. e-mail Mgr. Martina Chmela ze dne 11.12.2017 – upozorňuje na likvidaci keřového porostu 

oddělujícího tzv. malou Pražskou od hlavní komunikace na ul. Pražská. Pan Chmel se dostavil na 

jednání komise, aby vysvětlil situaci a žádá o obnovení zeleně z důvodu zvýšené prašnosti, která 

obtěžuje obyvatele přilehlých domů. 

návrh usnesení: 

Mgr. Skyba na odboru životního prostředí prověří důvod odstranění zeleně a možnost jejího 

obnovení. 

hlasování: pro/proti/zdržel  9/0/0 

Usnesení bylo schváleno 

termín: 3.1.2018 

odpovídá: Mgr. Skyba 

4. e-mail MMOL, OSMK a MHD ze dne 6.12.2017 – informace o plánovaném uzavření lávky 

pro pěší nad tratí mezi ul. Vaclavkova a Na Trati. 

Komise bere na vědomí. 

5. e-mail DPMO – informace o přejmenování zastávek MHD. Zastávky v působnosti KMČ 

Neředín zůstávají beze změn. 

Komise bere na vědomí. 

6. e-mail OVVI, Bc. Horňáková – pozvánka na veřejné projednávání Plánu udržitelné mobility 

dne 12.12.2017. 

7.  e-mail OVVI, Bc. Horňáková – žádost o sdělení termínů jednání komise v roce 2018 

Termíny sdělí na OVVI předseda komise. 

8. e-mail OVVI, Bc. Horňáková ze dne 16.11.2017, 21.11.2017, 22.11.2017 a 11.12.2017 – 

informace o změnách v odměňování členů komisí. 

Komise bere na vědomí. 

9. e-mail OVVI, Bc. Horňáková – informace o vypořádání požadavků komise na OKR 

Komise bere na vědomí. 

10. e-mail MMOL, OŽP ze dne 27.11.2017 – žádost o vyjádření k požadavku Ing. Karla Visseka 

(předseda SVJ Norská 187/15 a 189/17) k umístění lavičky v zeleni mezi vchody domů 17 a 19 

na ul. Norská. 

návrh usnesení: 

Komise doporučuje zajistit souhlas všech SVJ, 15, 17 i 19. 

hlasování: pro/proti/zdržel   9/0/0 

Usnesení bylo schváleno 



termín: 3.1.2018 

odpovídá: předseda komise 

11. e-mail Ing. Tomáše Juráska ze dne 11.12.2017 – žádost obyvatel ul. Klusalova (+ podpisový 

arch se 44 podpisy) o předání komunikace do majetku SMOL. Zástupci občanů se dostavili na 

jednání komise se žádostí o podporu KMČ a postoupení své žádosti věcně příslušnému 

náměstkovi SMOl Mgr. Žáčkovi. 

návrh usnesení: 

Žádost bude postoupena věcně příslušnému náměstkovi SMOl Mgr. Filipu Žáčkovi s tím, aby 

zpětné informace o vývoji v dané věci byly předávány přímo Ing. Juráskovi. 

hlasování: pro/proti/zdržel   9/0/0 

Usnesení bylo schváleno 

termín: 22.12.2017 

odpovídá: předseda komise 

 

USNESENÍ 

Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 

D.3. 

termín: 3.1.2018 

odpovídá: Mgr. Skyba 

D.10. 

termín: 3.1.2018 

odpovídá: předseda komise 

D.11. 

termín: 22.12.2017 

odpovídá: předseda komise 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hod. 

Příští jednání komise se uskuteční 3.1.2018 

Zapsala: Kateřina Vařeková 

 

 

 

Ing. František Minařík 

předseda KMČ č.12 Neředín 

e-mail: neredin1234@seznam.cz 

  

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc 


