
Komise městské části č.12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 7.2.2018  
  

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

Šulc, Kateřina Vařeková, Miroslav Bureš, Ing. Jan Švec, Pavel Zatloukal, Jiří Steiger, Mgr. 

Marek Mádr, 

Nepřítomni: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D., Mgr. Vilém Skyba – omluven. 

Jednání se zúčastnil strážník MPO 081 a Radek Brokeš (velitel oddělení pořádkové služby 

MPO) 

Hosté: MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. (senator), Jaromír Jurtík, Irena Smolová 

  

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 

  

Program: 

A. Zahájení 

B. Kontrola usnesení 

C. Odeslaná pošta 

D. Doručená pošta 

E. Různé 

F. Požadavky komise na OVVI 

  

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 11 členů 

komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 

  

B. Kontrola usnesení 

Komise bere na vědomí informace předsedy o plnění usnesení z jednání dne 13.12.2017. 

  

C. Odeslaná pošta 

1. OKR - ul. Klusalova – vyjádření komise k žádosti ze dne 3.1.2018 o zjednosměrnění 

nového úseku ul. Keltská. 

2. doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D. – e-mail členu komise – upozornění na opakovanou 

neúčast na jednání komise. Členové komise se shodli na tom, že do 12.2. vyčkaji na 

odpověď. Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D. se dodatečně omluvil a požádal o sdělení 

postupu při rezignaci na své členství v komisi. 

3. SMOL, odbor majetkoprávní – žádost o doplnění podkladů  

 

 

D. Doručená pošta 

1. MMOL, OVVI – žádost o projednání na komisi předloženou upravenou verzi Jednacího 

řádu a Statutu komisí městských částí. 



2. SMOL, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/016606/2018/OMAJ/MR/Bel ze dne 18.1.2018 

– žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 1277 v k. ú. Neředín, na kterém 

se nachází stavba trafostanice. Komise s prodejem souhlasí. 

3. MMOL, OVVI – vypořádání požadavků komise k vyřízení – ve věci likvidace keřů na ul. 

Pražská se vyjádří za OŽP Ing. Štěpánková 

4. MMOL, OVVI – schválená obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

5. e mail - p. Zatloukal – sdělení ve věci požadavku na zřízení linky U – v červenci bude 

pravděpodobně spuštěn zkušební provoz 

6. SMOL, OKR – č. j. SMOL/283947/2017/KVIDI/Hol ze dne 3.3.2018 – nesouhlas s 

úplnou uzavírkou tř. Míru z důvodu stavebních prací, bude dale řešeno 

7. e-mail - Michael Mencl (předseda KMČ Řepčín) – opravy komunikací 

8. e-mail – p. Bureše – žádost o opravu obruby u přechodu na ul. Okružní – bude řešeno v 

souvislosti s opravou ul. Dělnická 

9. MMOL, OS, OPK – č. j. SMOL/016867/2018/OS/PK/Ste ze dne 17.1.2018 – rozhodnutí – 

povolení reklamní “A” u parkoviště u krematoria 

10. e-mail – Mgr. Roman Štěpánek – pozvánka na účast na oslavách Olomoucký masopust 

2018 

11. e-mail – p. Bureš žádá SMOL, OKR o úpravu dopravního značení na pakrovišti u 

krematoria 

12. MMOL, OVVI – žádost o zaslání harmonogramu plánovaných akcí organizovaných 

komisí. Nabídka na inzerování v periodiku Kdy-kde-co 

13. SMOL, odbor majetkoprávní – spis. zn. S-SMOL/016519/2018/OMAJ/Zvo ze dne 

22.1.2018 – na vědomí potvrzení přijetí žádosti obyvatel ul. Klusalova o předání 

komunikace do majetku SMOL 

14. MMOL, OVVI – informace k vyplnění daňových prohlášení členů komise 

15. e- mail Davida Čapka, technický správce domů v Holandské čtvrti (SVJ Edvarda Beneše 

316, Aloise Rašína 325, 326, 328 a 329) – upozornění na nezákonné parkování vozidel v 

okolí domů a žádost o kontroly ze strany MPO. Pan Brokeš sdělil, že MPOP eviduje 4 

písemné stížnosti. TSMO si prozatím oficiálně nestěžovaly na průjezdnost. Namátkové 

kontroly probíhají a budou pokračovat, prozatím bylo řešeno 44 vozidel. MPO doporučuje 

volat operační středisko. Řešením by bylo po dostavbě v této lokalitě dopravní značení 

“obytná zóna”.  

16. žádost pana senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D. o účast na některém jednání komise 

17. SMOL, odbor majetkoprávní – spis. zn. S-SMOL/002337/2018/OMAJ/Bel ze dne 

8.1.2018 – žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 247/22 v k. ú. Neředín u 

ul. Úvoz za účelem výstavby rodinného domu. Vzhledem k tomu, že komise se k prodeji 

pozemku již dříve vyjadřovala a ZMO ve věci nevyhovělo, komise požádá majetkoprávní 

odbor o doplnění podkladů. Věc projedná na jednání 14.3.2018.  

18. MMOL, OVVI – předání informace OŽP o plánovaném odstraňování nepovolených 

výsadeb na pozemcích ve vlastnictví SMOL. V této souvislosti řešit spojku ul. Úvoz - 

Družstevní 

19. TSMO – předání orientačních nákladů oprav komunikací 

 

 



E. Různé 

1. Na jednání komise byly odsouhlaseny naceněné návrhy na opravy komunikací: 

- z finančních prostředků KMČ u OSMK bude realizovaná oprava ulice Neředínská  8 – 12. 

- z finančních prostředků  OVVI ulice Helsinská 3 po ul. Pražská 

- do akcí, o kterých rozhoduje RMO, komise zařazuje opravu dle zpracované PD „Tř. 

Svornosti – oprava chodníku, 2. úsek – levá strana od ul. Dělnická po ul. Foersterova“ 

2. upozornění na uzavřený chodník vedoucí k Holandské čtvrti, který v současné době 

výstavby dalších etap slouží jako zařízení staveniště. MPO nafotí současný stav a bude 

řešit 

3. p. Zatloukal oznámil MPO stížnosti obyvatel na ul. Foersterova a Svornosti na obtěžování 

boucháním na okna v přízemí – MPO doporučuje volat na linku 156 

4. p. Smolová upozorňuje na přetíženost MHD hlavně v době ranní špičky, kdy děti a 

studenti jezdí do školy. Komise již v minulosti toto řešila. P. Zatloukal sdělil, že je 

v jednání spuštění zkušebního provozu linky U. Pan Bureš připraví koncept se žádostí o 

výsledky zkoumání vytíženosti vozidel, četnosti linky U, možnost zařazení ve špičce 

kloubového autobusu na lince 26, posílení špičkové dopravy.  

 

F. Požadavky komise na OVVI 

E.1. opravy komunikací: 

- z finančních prostředků KMČ u OSMK bude realizovaná oprava ulice Neředínská  8 – 

12. 

- z finančních prostředků  OVVI ulice Helsinská 3 po ul. Pražská 

- do akcí, o kterých rozhoduje RMO, komise zařazuje opravu dle zpracované PD „Tř. 

Svornosti – oprava chodníku, 2. úsek – levá strana od ul. Dělnická po ul. Foersterova“ 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hod. 

Příští jednání komise se uskuteční 14.3.2018 

 

Zapsala: Kateřina Vařeková 

Zpracoval: Ing. František Minařík 

  

Ing. František Minařík 

předseda KMČ č.12 Neředín 

e-mail: neredin1234@seznam.cz 

 

 

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc 

 


