
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 7. 8. 2019

Přítomni:
Kateřina Vařeková, Ing. Rostislav Šnajdr, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, DiS., Pavel 
Zatloukal, Jiří Křemínský, Jolana Látalová, Mgr. Vilém Skyba,

Omluveni:
Mgr. Martina Grmelová, Helena Svačinková, Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., Miroslav 
Bureš,

Neomluven:
Petr Hlatký, 

Hosté:
strážník MPO (055)

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 8 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.

A. ODESLANÁ POŠTA

1. MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/164687/2019/OMAJ/MR/Jir, spis. zn.  

S-SMOL/157701/2017/OMAJ/Jir

2. MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/172601/2019/OMAJ/MR/Bel spis. 

zn.  S-SMOL/169530/2017/OMAJ/Bel

B.  DORUČENÁ POŠTA
1. MMOl, odbor majetkoprávní – na vědomí sdělení o rozhodnutí RMO dne 

15.7.2019 k prodeji pozemku parc. č. 1575/4 v k. ú Neředín (komise dne 

20.6.2018 prodej nedoporučila)

2. MMOl, odbor dopravy a územního rozvoje – sdělení k požadavkům na opravu 

městského mobiliáře – požadavek KMČ Neředín na opravu laviček na 

autobusové zastávce Neředín, krematorium ve směru do centra bude zařazen do 

registru požadavků a plánu prací na rok 2019. Již byl opraven polep přístřešku na 

autobusové zastávce Neředín, krematorium ve směru na Topolany. 

3. MMOl, odbor cestovního ruchu, kultury a sportu – žádost o připomínky k 

Komise městské části č. 12 Neředín



návštěvnímu řádu budoucího woroutového hřiště Malý Noe, jehož realizace bude 

dokončena na podzim 2019.

4. zápis z jednání na odboru investic ve věci “Dělnická – rekonstrukce komunikace 

a inženýrských sítí” – požadavky odboru městské zeleně a ostatních přítomných 

budou zapracovány do nové výkresové dokumentace

5. SMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – informace o kácení 

dřevin – smrk na ul. Dělnická 13-15, smrk na ul. U kovárny 1-3, 3 ks topolů na 

ul. Čapka Choda

6. TSMO – plán prací na měsíc srpen

7. MMOl, odbor dopravy a územního rozvoje – oznámení řízení o návrhu Změny č. 

VIII Územního plánu Olomouc

8. MMOl, odd. KMČ a DP – informace o možnosti příspěvků jednotlivých komisí 

do Olomouckých listů (články, pozvánky, fotografie z uskutečněných akcí)

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hod.

zapsala: Kateřina Vařeková

ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

příští jednání komise: 4. 9. 2019 v 17:00 hod., Tererovo nám. 2




