
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 4.2.2004 
 

Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová , Miroslav Bureš , MUDr. Bohumila 
Gremlicová , Jaromír Jurtík , Rozálie Kou řilová , Petr Polívka , Anna Ševčíková , Jaroslav Šulc , Ing. 
Vilém Švec  
 
Nepřítomni: Ing. Jan Látal , MUDr. Ivo Mareš , Richard Navara 
 
Jednání  bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise ing. František Minařík 
 
 
Program:  
 
• zahájení 
• přehled o plnění úkolů z jednání komise dne7.1.2004 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 
 
 
K jednotlivým bodům jednání bylo zaznamenáno: 
 
 
Přehled o pln ění úkol ů z jednání dne 7.1.2004  
 
• problematika restauračního zařízení MDC, ul. U Kovárny: Mudr. Gremlicová jednala se zástupci 

KHS ve věci dalšího možného postupu. Výsledky sd ělí paní Spá čilové   
• stížnost pana Maršála projednal Ing. Švec na stavebním odboru MmOl s Mgr. Pětou. O výsledku 

šetření vyrozumí Mgr. Pěta komisi městské části 
• vysvětlení k podnětu na zřízení nového dětského hřiště zaslala JUDr. Dorazilová paní Škodové 

písemně 
 
 
 
Odeslaná pošta  
 
• 8.1.2004 - podpůrné stanovisko primátorovi města k žádosti FS Krajina o příspěvek 

  Komise městské části č.12 Neředín 



• 27.1. 2004  ing. Krátký – žádost o osazení chybějícího sloupku na pěším propojení z Okružní ul. 
do Neředína,  žádost o opravu závady na vozovce na parkovací ploše před domem č.o. 15 na ul. 
Politických vězňů a její bezprostřední vyznačení na vozovce 

• 27.1.2004 - žádost městské policii Olomouc o zvýšení dohledu na pěším propojení z ul. Okružní 
do Neředína 

• 3.2.2004 – informace primátorovi města o přípravě slavnostního setkání seniorů městské části 
Neředín v první polovině roku 2004 

 
 
Doručená pošta  
 
 
• ing. Krátký – žádost o vyjádření komise k umístění plakátovací plochy agentury Profit na ul. 

Politických vězňů. Komise nemá námitek  
• č.j. ŽP/00090/2004/Pa, 5.1.2004 – informace OŽP MmOl o sběrových sobotách v roce 2004 
• č.j. OD/33/04/Mut, 15.1.2004 – vyjádření odboru dopravy k žádosti o zřízení přechodu pro děti 

v blízkosti ZŠ Helsinská (námět primátora města). Nebylo doporučeno Policií České republiky. 
• č.j. MAJ-EM/216/2003, 27.1.2004 – Žádost o stanovisko k pronájmu pozemků Školagro s.r.o. 

Olomouc za účelem provozování zemědělské prvovýroby. Komise doporučila s podmínkami 
• č.j. ÚSO/1633/2003/Če, 12.1.2004 – vyrozumění o změně rozsahu návrhu regenerace 

panelového sídliště Úzké díly – dopravní řešení 
• 5.1.2004  informace OVVI MmOl o názvech nových ulic 
• č.j. ÚSO/1897/2003/Če, 15.1.2004 – zahájení územního řízení RD Olomouc Neředín 
• č.j. ŽP/OPZ/47/2004/Jar, 28.1.2004 – zvláštní užívání veřejné zeleně 
• č.j.ŽP/OPZ/28/2004/Jar, 16.1.2004                     dtto      
• č.j. ŽP/OPZ/30/2004/Jar, 19.1.2004                    dtto 
• č.j.OPK/162/2004/Ma, 19.1.2004 – zvláštní užívání místní komunikace 
• č.j. OPK/122/2004/Ma, 20.1.2004 -                     dtto  
 
 
Různé 
 
• jednání s velitelem služebny MPO Tererovo nám. panem Juřičkou 
dotaz : kolikrát byl v průběhu prosince 2003 a ledna 2004  proveden zvýšený dozor na  objížďce  na 
ul. Letců 
odpov ěď: od minulé schůze které se velitel služebny účastnil dohlíželi strážníci denně a to 
v hodinách, které komise označila jako dobu nejvyšších intensit 
dotaz : kolik bylo v této souvislosti evidováno přestupků a jak byly řešeny 
odpov ěď: počet přestupků je nutno dohledat v evidenci 
Následně bylo dohodnuto, že dotazy budou písemn ě odeslány na služebnu Tererovo nám. se 
žádostí o odpov ěď. 
odpovídá: p ředseda komise  
termín:  do 3.3.32004   
Navázala diskuse, zda je plně respektována priorita investiční akce rekonstrukce Tř. Míru, když 
strážníci jsou nasazováni např. na kontrolu psích známek, kontroly na křižovatce ulic Tř. Míru x 
Lomená atd. 
• předseda komise informoval o průběhu mimořádného jednání komise dne 14.1.2004. Jediným 

bodem programu byla definitivní úprava textu vyjádření komise k dopisu Ředitelství silnic a 
dálnic ze dne 15.12.2003, ve věci rychlostní komunikace R 35, stavba 3508 Křelov – Slavonín, 
1. etapa. Na jednání bylo naformulováno konečné znění textu, s nímž vyslovili souhlas všichni 
přítomní. 

• předseda komise informoval o dalším průběhu příprav aktualizace generelu cyklistických stezek. 
26.1.2004 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny. 9.2.2004 se uskuteční druhé koordinační 
jednání předsedů komisí městských částí Lazce, Tabulový vrch a Neředín za účasti p. Bureše a 
p. Jurtíka. Do 19.2.2004 budou připraveny návrhy úprav a informován MmOl o místě a času 
závěrečného projednání s věřejností. Toto se uskuteční 4.3.2004 v 16.30 hod. v jednací 



místnosti KMČ Tabulový vrch, Karafiátova ul. č.6. Členové komise byli seznámeni s návrhem 
úprav cykl. stezek, který připravila pracovní skupina. Proti návrhu nebylo námitek. Bude 
připravena pozvánka na záv ěrečné projednání s ve řejností.  
odpovídá: p ředseda komise    

      termín: do 15.2.2004  
• stížnosti pana Obšnajdra, Dělnická č.9: 
– na ul. Dělnická není dlouhodobě prováděno čištění vozovky, což vedlo k zanesení vpustí 
-  smluvní firmy, které provádí údržbu zelených ploch proTSmO pojíždějí zelené  ploch i  
v případech, kdy to není  bezprostředně nutné  
     o záležitosti budou informovány TsmO  
     odpovídá: p ředseda komise  
     termín: do 3.3.2004  
• stížnost paní Dvořákové, Politických vězňů č.2: 
 – přemnožení holubů v lokalitě Neředín, požadavek na osazení bodců na okraj střechy bytového 
domu na ul  Politických vězňů č.2. Požadavek bude postoupen odboru životního prost ředí 
MmOl.  

odpovídá: p ředseda komise  
      termín: do 3.3.2004  
• předseda komise informoval o výběru drobných akcí – chodníků na rok 2004. Akce navržené ke 

zpracování projektové dokumentace a případné realizaci – chodník v ul. U kovárny  
• předseda komise seznámil členy s investičními akcemi SMO na rok 2004 v městské části 

Neředín 
• Ing. Švec seznámil komisi s termínem masopustního průvodu a veselice v Neředíně – 

22.2.2004. 
 
  
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.30.hod.  
 
Příští řádné jednání komise se uskuteční 3.3.2004-02-24 
 
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová, tajemník komise  
Zpracoval: ing. František Minařík 
 

  
        
                                                         
           
   
                                                                                              Ing. František Minařík 
                                                                                         předseda KMČ č.12 Neředín 
                                                                                                       
   
 
 
            

 
 


