
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 3. 4. 2019

Přítomni:
Kateřina Vařeková, Mgr. Martina Grmelová, Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., Ing. 
Rostislav Šnajdr, Jaroslav Šulc, Miroslav Bureš, Jolana Látalová, Jiří Křemínský, 
Jaromír Jurtík,Dis., Pavel Zatloukal, Mgr. Vilém Skyba,

Omluveni:
Petr Hlatký, Helena Svačinková,

Hosté: příslušník MPO 081, Petr Otevřel, Luboš Jadrníček, Jitka Kvapilová, Bohdana 
Jadrníčková, Jitka Zlámalová, Otakar Zlámal, Božena Holásková, Alena Pokorná, 
Jitka Jurkovičová

Po prezenci zahájila předsedkyně komise Kateřina Vařeková v 17:00 hod. jednání 

komise městské části a řídila je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo 

přítomno 11 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.

A. ODESLANÁ POŠTA

1. MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/053603/2019/OMAJ/MR/Ind, spis. zn. 
S-SMOL/012095/2019/OMAJ/Ind – žádost o sdělení stanoviska k nájmu části 
pozemku parc. č. 79/108 v k. ú. Neředín, obec Olomouc za účelem umístění 
vertikální invalidní plošiny k bytovému domu U Kovárny 316/32.

2. p. Foukalová (email) – žádost o odstranění laviček na ul. Politických vězňů (po 
pravé straně směrem od Globusu k Avionu, „u lesíku“), event. umístění 
odpadkového koše.

3. p. Berková (email) – dotaz na udělování souhlasu s hudební produkcí restauracím a 
jejích otevírací dobou

4. MMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – nastavení komunikace 
mezi odborem a KMČ

5. MMOl, ODÚR – aktualizace zimní údržby

B.  DORUČENÁ POŠTA
1. p. Skyba (člen komise) – zaslal podklady k řešení kontejnerového stání Neředínská 

x Družstevní. Toto bude řešeno v rámci projektu rekonstrukce ul. Dělnická. 
Kontejnerové stání na tř. Míru (směr ul. Helsinská) aktuálně řešeno nebude.

Komise městské části č. 12 Neředín



2. MMOL, odbor majetkoprávní – zaslání protokolů o analýze vzorků vody z vodní 
nádrže Neředín – dle sdělení je voda v pořádku

3. MMOL, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – informace o 
plánovaném kácení dřevin – ul. U Kovárny 10 – 12 (smrk)

4. MMOL, odbor stavební, OPK, č. j. SMOL/066808/2019/OS/PK/Vlc ze dne 
14.3.2019 – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace „Rekonstrukce 
MS Olomouc“ 29.4. – 17.5.2019, ul. Letců x Západní x Lomená

5. MMOL, odbor dopravy a územního rozvoje, č. j. 
SMOL/067167/2019/ODUR/DIMHD/Hol – vyjádření k uzavírce ul. Letců dne 6.5.
– 10.5.2019 – rekonstrukce NTL plynovodu

6. MMOL, odbor strategie a řízení – pozvánka na seminář v rámci projektu 
Spokojená Olomouc, představení Plánu udržitelné městské mobility Olomouc –
10.4.2019 v 16:00 hod. Za KMČ Neředín se zúčastní Mgr. Grmelová, p. Látalová a 
p. Vařeková

7. e-mail p. Kutrová – dotaz na důvod zaměřování a značky na ul. Čapka Choda – p. 
Kutrové byla zaslána odpověď, že komise dosud nemá informace k plánované 
rozkopávce

8. MMOL, odbor dopravy a územního rozvoje č. j. 
SMOL/078158/2019/ODUR/UUP/Kuk – Projednání návrhu zprávy o uplatňování 
Územního plánu Olomouc – od 22.3. do 23.4.2019

9. MMOL, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – č. j. 
SMOL/064424/2019/OMZOH/MZ/Zen – povolení zvláštního užívání veřejné 
zeleně – ul. Gen. Píky 17 – 19 (stavba lešení a skládka materiálu)

10. TSMO – zaslání plánu prací na měsíc duben, harmonogramu sběrových sobot a 
kontaktů na odpovědné pracovníky. TSMO upozorňuje, že práce nad rámec 
Smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci může 
TSMO provádět jen na základě finančního plnění. Pokud tedy KMČ požaduje 
provést služby nad rámec Smlouvy, musí tyto služby uhradit ze svých zdrojů.

11. TSMO – žádost o poskytnutí kontaktních údajů na předsedy KMČ a o zasílání 
zápisů

12. MMOL, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – žádost o vyjádření 
k umístění restaurační předzahrádky Jadrošova krčma, ul. U Kovárny 28 A, na 
pozemku parc. č. 79/108 v k. ú. Neředín
- ve věci požádal o stanovisko komise rovněž nájemce p. Luboš Jadrníček, který 
s návrhem předzahrádky předložil souhlasné stanovisko obyvatel 16 bytů domu U 
Kovárny 30
- ve věci zaslal petiční výbor za dům U Kovárny 28, který zastupuje p. Ladislav 
Opletal, nesouhlas se zřízením předzahrádky. Za dům U Kovárny 32 se 
nesouhlasně vyjádřil výbor SVJ. Tyto písemné materiály předali zástupci osobně 
na jednání komise. 
Na jednání komise se dostavili zástupci obyvatel domů U Kovárny 28,30,32, 6 a 8. 
Zúčastnili se jednání i provozovatelé Jadrošovy krčmy (p. Jadrníček, p. Kvapilová). 
Obě strany dostaly postupně možnost, aby přednesly své argumenty pro/proti 
umístění předzahrádky Jadrošovy krčmy. V 17:50 hod. předsedkyně komise 
ukončila jednání ve věci a sdělila členům komise, že nyní budou pokračovat 



v dalším jednání a k hlasování dojde na konci jednání, aby si členové mohli 
rozmyslet a vyhodnotit všechny argumenty, které byly předneseny všemi stranami.
Předsedkyně komise rovněž požádala strážníka MPO prověření četnosti výjezdů 
k nahlášeným incidentům v souvislosti s údajným rušením nočního klidu event. 
jiným výtržnostem.  
Po projednání ostatních bodů programu proběhlo hlasování o umístění 
předzahrádky Jadrošovy krčmy s výsledkem: pro 6, proti 2, zdrželi se 3 členové 
komise z 11 přítomných. 
Doplnění po ukončení jednání komise: 
Dne 5.4.2019 strážník MPO telefonicky sdělil předsedkyni komise, že v roce 2018 
nemá MPO hlášeny žádné výjezdy, v roce 2017 (v tuto dobu byl v objektu jiný 
nájemce) byl hlášen 1 výjezd na základě oznámení obsluhy. 

13. e-mail Mgr. Stonawské – žádost o zajištění úklidu v okolí bočního vchodu na    
hřbitov, v blízkosti sběrného dvora

C. RŮZNÉ

1. setkání jubilantů – termín bude upřesněn 

D. POŽADAVKY NA MMOL

1. komise žádá o opravu lavičky u domu Tererovo nám. 2

Jednání bylo ukončeno v 19:20 hod.

zapsala: Kateřina Vařeková

ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

příští jednání komise: 15. 5. 2019 v 17:00 hod., Tererovo nám. 




