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Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 5.11.2003 
 
 

Přítomni:  
Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, Miroslav Bureš, MUDr. Bohumila Gremlicová, 
Jaromír Jurtík , Rozálie Kouřilová, MUDr. Ivo Mareš, Petr Polívka, Anna Ševčíková, Jaroslav Šulc 
 
Nepřítomni : Richard Navara 
 
Omluveni: Ing Jan Látal   
 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík 
 
Hosté: 
p. Marcela Spáčilová, Dělnická 27 
p. Vojtěch Jahn, Dělnická 25 
p.   Ludmila Jabůrková, Norská 22 
p. Jindra Štěpánková, FS Krajina 
strážníci MPO č.136 a 083  
 
Program: 
 
• zahájení 
• připomínky občanů 
• přehled o plnění úkolů z jednání komise dne 2.10.2003 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 
                                                                                                                     
 
                                                                                                           
 
 K jednotlivým bodům programu bylo zaznamenáno:  

  Komise městské části č.12 Neředín 
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Připomínky občanů  
 
• Stížnost zástupce samosprávy SBD p. Spáčilové na hluk spojený s provozem zařízení MDC na  

ul. U Kovárny. Hluk je třeba změřit v prostoru mezi domovními bloky o víkendech, nebo kolem 
23.00 hod. večerní. Požadavek na MPO o kontrolu v době odchodu návštěvníků zařízení 

 
usnesení: prověřit možnost úpravy provozní doby 

                      odpovídá: předseda komise                                                                 
           T: 3.12.2003 
 
                      prověřit na KHS způsob měření hluku  
                      odpovídá: MUDr. Gremlicová 
                      T: 3.12.2003 
 
• Připomínky p. Vojtěcha Jahna, zástupce SBD: 

- odklizení větví a ořez stromů v prostoru mezi bloky 
- odstranění, případně oprava stávajícího přístřešku na popelnice 
- oprava klepače na koberce 
- osazení košů na odpadky 
- vyčištění, případně oprava svítidel VO 
- začištění hydrantu před domem č.ori. 25, ul. Dělnická 

 
      usnesení: zajistit cestou pověřeného pracovníka MmOl 

          odpovídá : předseda komise  
                      T: 3.12.2003 
 
Strážníci MP konstatovali, že v současné době je městské části Neředín věnována zvýšená pozornost. 
Po diskusi bylo dohodnuto přizvat v případě potřeby a po dohodě členů KMČ na jednání  velitele 
služebny Tererovo nám.  
 
 
    
Přehled o plnění úkolů z jednání komise dne 2.10.2003 
 
 
• ke stížnostem vlastníků domů na ul. Letců: 

- způsob průjezdu autobusu č. 26 řeší p. Bureš 
- zhutňování podloží napojení objízdné komunikace -  řešil předseda komise  na kontrolním 

dnu stavby 
- průjezdy vozidel nad 3,5t – řešil předseda komise na kontrolním dnu stavby 

• koše na psí exkrementy – 6.11.2003 předá p.Jurtík předsedovi komise plánek se zakreslenou 
požadovanou polohou košů 

• rýha po kabelizaci před domem č.2 ul. Politických vězňů byla opravena 
• problematika přemnožení holubů  - předseda komise informoval o vyjádření odboru životního 

prostředí MmOl   
• informace p. Bureše o možnostech čerpání položky „drobný materiál“. 
 

usnesení: bude porovnána evidence komise s evidencí MmOl 
                     odpovídá: předseda komise 
                     T: 3.12.2003 
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Odeslaná pošta 
 
 
• 10.10.2003 -  adresát Ing. Krátký, odeslány návrhy na pojmenování nových ulic – Klusalova, Na 

Dílech, Padlých letců, Spojovací, Pod fakultou 
• 21.10.2003 – adresát Ing. Přecechtěl, vyjádření k provozu statické dopravy ve dnech Památky 

zesnulých 
• 21.10.2003 – adresát primátor statutárního města Olomouc Ing. Martin Tesařík, materiál 

k podnětům: 
- možné investiční akce KMČ v r.2004 – rekonstrukce části komunikace ul. Politických vězňů 
-                               dtto                        -  dovybavení stáv. hřiště v ul. Politických vězňů 
- rozsah působnosti KMČ Neředín 
- rozmístění kontejnerů na separovaný odpad v měst. části Neředín 
- návrh na zřízení nového přechodu pro pěší v ul. Helsinská na podnět primátora 

 
 
 
Doručená pošta 
 
 
• č.j. OPS/4384/2003/Pe z 16.10.2003 – stavební povolení SME Ostrava, rekonstrukce sítě NN 
• č.j. USO/1633/2003/Če z 13.11.2003 – zahájení územního řízení Regenerace panelového sídliště 

Úzké Díly 
• č.j. OPZ/1872/2003/Ste z 15.10.2003 – odpověď OŽP na dopis KMČ ze dne 30.9.2003 
• č.j. Maj/Pr/217/2003/Sach. z 1.10.2003 – žádost o pozemek na výstavbu RD, ( pan Rothröckel), 

komise nemá námitek 
• č.j.Maj/Pr/301/1998/Sach. z 15.10.2003 – žádost společnosti EURO-ENTERPRISE o pronájem 

objektu pro skladování materiálu. Rozpor s ÚPnSÚ, komise nedoporučuje 
• č.j.Maj/Pr/194/2003/Sach ze 17.10.2003 – žádost o pronájem pozemku na stavbu RD. Pozemkem 

je vedena trasa vodovodního přivaděče DN 800, ve studii Olomouc-Neředín lokalita Nivy je 
pozemkem vedena trasa komunikace. Komise nedoporučuje. 

• Č.j. Maj/Pr/132/2003/Sach. z 29.9.2003 – prodej objektu bývalých jeslí na ul. Helsinská. Komise 
doporučuje záměr zřízení zdravotnického střediska, MUDr. Mazoch a MUDr. Poučová.    

 
  
 
Různé  
 
• předseda komise poděkoval p. Burešovi a p. Švecovi za jejich podíl na přípravě internetových 

stránek komise 
• předseda komise poděkoval p. Ševčíkové a p. Kouřilové za pomoc při přípravě a realizaci 

slavnostního setkání seniorů městské části Neředín 
• p. Jaroslav Šulc a p. Miroslav Bureš byli RMO jmenováni členy KMČ Neředín 
• předseda komise  informoval o jednání s p. Kouřilovou v záležitosti zeleně a oplocení na dětském 

hřišti u hřbitova 
• předseda komise  informoval o výsadbě zeleně v prostoru u renovovaného kříže a spolupráci se 

žáky ZŠ Mozartova ul. 
• vyžádat souhlas p. Kadlece s přetištěním článku „Drobné památky Neředína“ na web komise. 

odpovídá: p. Bureš 
T: 3.12.2003 

• text na web k opravě kříže 
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odpovídá: MUDr. Gremlicová 
                 T: 3.12.2003 

• web – doplnění článku o cyklistické stezce, článek o rekonstrukci kaple 
odpovídá: předseda komise              
                T: 3.12.2003  

• vyjádření k R35 – západní tangenta, 1 stavba, 1část   
      odpovídá: p. Bureš, p. Šulc 
                      T: 18.11.2003 
• předseda komise předal materiály do vitrín 
• p. Kouřilová – akce Rekonstrukce komunikace gen Píky – uvažovat jako prioritu v roce 2005 
• p. Štěpánková, folklorní soubor KRAJINA, komise podpoří žádost o příspěvek na činnost 

souboru 
odpovídá: p. Bureš a předseda komise 
 
 
 

Příští jednání komise se uskuteční dne 3.12.2003 v 17.00 hod. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.45 hod. 
 
 
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová, tajemník komise 
 
 

 

 
 
 
                                                                                                 Ing. František Minařík 
                                                                                            předseda KMČ č.12 Neředín 
 


