
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 3.3.2004 
 

Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová , Miroslav Bureš , MUDr. Bohumila 
Gremlicová , Jaromír Jurtík , Rozálie Kou řilová , Ing. Jan Látal , MUDr. Ivo Mareš,  Petr Polívka , 
Anna Ševčíková , Jaroslav Šulc , Ing. Vilém Švec   
 
Nepřítomni: 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 dne 4.2.2004 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 
 
 
K jednotlivým bodům programu bylo zaznamenáno: 
 
 
Přehled o pln ění úkol ů z jednání dne 4.2.2004  
 
• problematika restauračního zařízení MDC ul. U kovárny, úkol pro MUDr. Gremlicovu trvá 
• jarní sběrové soboty, chybné určení stanoviště kontejneru dořešeno s odborem životního 

prostředí MmOl, viz. odeslaná pošta 
• dotazy na městskou policii, služebna Tererovo nám., viz. odeslaná pošta 
• stížnost pana Obšnajdra na čištění ul. Dělnická, viz. odeslaná pošta 
• stížnost paní Dvořákové na přemnožení holubů , viz. odeslaná pošta 
• internetové stránky komise, převzetí materiálů od. Dr. Ticháka, úkol pro pana Bureše trvá  
 
 
 

  Komise městské části č.12 Neředín 



 
 
 
Odeslaná pošta  
 
• 9.2.2004 – velitel služebny MP na Tererově nám. pan Juřička - dotazy: 
- kolikrát byl v průběhu prosince a ledna 2004 proveden zvýšený dozor na ul. Letců v souvislosti 
s trasou objížďky 
-  kolik bylo v této souvislosti evidováno přestupků 
-  jak byly přestupky řešeny 
• 10.2.2004 – ing. Radim Plachý, OŽP MmOl, upozornění na chybně určené stanoviště kontejneru 

pro jarní část sběrových sobot 
• 23.2.2004 – OŽP MmOl, Miluše Příkazská, žádost o řešení stížnosti paní K. Dvořákové, 

problematika přemnožení holubů v městské části Neředín 
• 23.2.2004 – TSmO, Ing. Jiří Fryc, žádost o řešení stížnosti pana B. Obšnajdra, problematika 

čištění ulice Dělnická 
 
 
 
Doručená pošta  
 

• Č.j. MAJ-PR/27/2004/, 6.2.2004, Ženožičková, žádost o vyjádření ke směně nemovitosti – část 
p.č.121/17, vlastník Pavel David, za část pozemku p.č. 47/3, vlastník město Olomouc, vše 
v k.ú. Neředín. Projednáno za přítomnosti p. Davida, který vysvětlil hlavní  důvod směny – 
stále se opakující vandalismus na předmětné části pozemku.  Komise směnu doporučuje.  
Část katastrální mapy se zákresem návrhu směny je přílohou čistopisu zápisu. Člen komise 
ing. Švec podal vysvětlení  k vysazeným okrasným stromům v lokalitě (v souvislosti s opravou 
kříže), jejichž poloha byla v žádosti o směnu napadena 

• 29.1.2004 – Miroslav Petřík, náměstek primátora, informace o přípravě a realizaci nového 
chodníku v ul. U kovárny 

• 25.2.2004 – Roman Juřička, velitel služebny MPO Tererovo nám., odpověď na dotazy KMČ 
související s dopravou na ul. Letců. 

- září – říjen 2003: evidováno 25 přestupků, 15 řešeno blokově, 8 domluvou, 2 postoupeny 
správnímu orgánu   
-  listopad 2003: žádný přestupek  
-  prosinec 2003: kontroly prováděny první týden mezi 6.00 – 8.00 hod. denně. Dále 2 – 3x denně  
vždy 1 hodinu nepravidelně. Jeden přestupek, řešen blokově 
-  leden – únor 2004: kontroly prováděny nepravidelně, dva přestupky, řešeny blokově.    
Usnesení:  komise navrhuje op ětovn ě písemn ě požádat služebnu Tererovo nám. o 
zintenzivn ění dozoru na objíž ďce v souvislosti se  sou časným zapo četím prací na stavb ě 
rekonstrukce T ř. Míru 
Odpovídá: p ředseda komise 
Termín: 7.4.2004  

• Č.j.ÚSO/6/2004/Če, 5.2.2004 – oznámení o zahájení územního řízení, navrhovatel VM 
INVEST,  

• Č.j.OPS/756/2004/Pe, 26.2.2004 – oznámení o zahájení stavebního řízení „Obchodně 
společenské centrum Horizont, dostavba areálu hypermarketu Globus 

• Č.j.OPK/412/2004/Pa, 24.2.2004 – oznámení o zahájení stavebního řízení téhož , dopravní 
objekty 

• Č.j.OPD/2004/Po, 10.2.2004 – majetkoprávní odbor MmOl, Oldřich Smékal, žádost o odprodej 
části pozemku p.č. 72/1 a 72/3 o výměře 252 a 49 m² vše v k.ú. Neředín. Komise se 
nevyjadřuje. Z přiložené situace není zřejmé, o které části předmětných pozemků se jedná. 

• Č.j.MAJ-EM/28/2004, 3.2.2004 – majetkoprávní odbor MmOl, žádost SK Olomouc Sigma MŽ 
o pronájem části p.č. 309/7, 1500 m²  v k.ú. Neředín. Žadatel navrhuje celou plochu pokrýt 
asfaltovým povrchem.  Dle ÚPnSÚ Olomouc se předmětná část parcely nachází v ploše 
s funkčním zařazením ZR, zeleň rekreační. V této funkci jsou povoleny pouze plochy 



s přírodním povrchem, jiné povrchy nejsou ani vyjímečně přípustné. Komise pronájem 
nedoporučuje 

• Č.j.MAJ-EM/40/2004, 16.2.2004 – majetkoprávní odbor MmOl, žádost inzertní agentury 
PROFIT o pronájem části p.č. 278/1, k.ú. Neředín za účelem prodloužení smlouvy pro 
umístěnou plakátovací plochu. Komise nemá námitek. 

• Č.j.0228/04, 20.2.2004 – odpověď HBH projekt na dopis KMČ Neředín ze dne 19.1.2004 ve 
věci rychlostní komunikace R-35. Odpověď obsahuje vyjádření k návrhu KMČ na posun místa 
mimoúrovňového otáčení vozidel údržby do km cca 142.150, obhajuje název MUK Neředín a 
akceptuje navrhovaná protihluková opatření u stávajícího domu sociální péče v Neředíně. 
Usnesení:  komise bere na v ědomí s tím, že požádá HBH o doložení pr ůběhu hranice 
chrán ěného ložiskového území cihelny.     

Odpovídá: p ředseda komise     
Termín: 7.4.2004 

• Č.j.ÚSO/150/2004/Če, 23.2.2004, zahájení územního řízení – objekt s garáží a atelierem a 
přístavba rodinného domu na ul. Dělnická 

• Č.j.OPK/479/2004/Ma, 16.12.2004 - havárie podzemních inženýrských sítí 
• Č.j.OPK/465/2004/Ma, 16.2.2004 – dtto 
• Č.j.ŽP/OPZ/63/2004/Jar, 9.2.2004 – zvláštní užívání veřejné zeleně 
• Č.j.OPK/263/2004/Ma, 2.2.2004 – havárie podzemních inženýrských sítí 
• Č.j.OPK/283/2004/Ma, 2.2.2004 – dtto 
• Č.j.OPK/262/2004/Ma, 2.2.2004 - dtto 

 
 
 
Různé 
 

• na jednání byli přítomni strážníci Městské policie Olomouc č.57 a 120. Informovali přítomné o 
nasazení přenosného radaru na ul. Letců dne 3.3. 2004. Od 8.00 do 14.00 hod. byla 
naměřena průměrná rychlost 27,1 Km/hod., nejvyšší rychlost 49 Km/hod., v měřeném 
intervalu projelo 450 vozidel. Strážníci byli upozorněni, že 13.3.2004 budou opět zahájeny 
práce na rekonstrukci Tř. Míru. Této skutečnosti by měl odpovídat dozor na trase objížďky. 

• pan Hučín, Tř. Míru 51, předseda společenství vlastníků bytů Tř. Míru, č.o. 34 požádal 
přítomné strážníky o dozor v prostoru novinového stánku umístěného v blízkosti tohoto 
bytového domu. Zákazníci soustavně znečišťují okolí, v letních měsících je tento stav 
neúnosný. Ing. Látal navrhnul zjistit podmínky smlouvy o užívání veřejného prostranství a 
požádat o součinnost RMO.  
Usnesení:  komise navrhuje zjistit majetkoprávní stav pozemku a požádat RMO o 
součinnost p ři řešení tohoto problému.   

Odpovídá: p ředseda komise 
Termín: 7.4.2004 

• diskuse s panem Davidem o problematice průchodu přes městské pozemky, které se nachází 
v blízkosti jeho pozemků,  a dále o petici občanů k této záležitosti 

• předseda komise informoval o koordinačním jednání s předsedy KMČ Hejčín a Tabulový vrch 
ve věci aktualizace generelu cyklistických tras. Veřřjné projednání se uskuteční dne 4.4.2003 
v 16.30 hod. na adrese Karafiátova ul. č6. 

• předseda komise informoval o přípravě slavnostního setkání jubilantů seniorů městské části 
Neředín. Termín 14.4.2004 v 14.30 hod. v obřadní síni olomoucké radnice. Účast – ing. 
Minařík, p. Ševčíková, p.Kouřilová, příp. MUDr.Gremlicová, p. Jurtík, p. Šulc. Je třeba 
zajistit: p řipravit a rozeslat pozvánky, p řipravit pam ětní listy, kulturní program, 
prezenci, dárkové balí čky, kv ětiny, fotodokumentaci.      

Odpovídá: M. Romanovská OŠ MmOl, p ředseda komise   
Termín: do 31.3.2004 
 
 
 
 



 
• předseda komise seznámil přítomné s programem jednání Zastupitelstva města Olomouce 

dne 16.3.2004 
• předseda komise podal informaci o kontrolním dnu 2. etapy rekonstrukce Tř. Míru 
• předseda komise rozdal materiály do informačních vitrín. Přednostně bude zveřejněna 

informace o jarních sběrových sobotách a o rozdělení ulic městské části Neředín do osobní 
zodpovědnosti strážníků MPO služebna Tererovo nám. 

• pan Bureš informoval přítomné o porušování dopravního značení na ul. Letců – vozidla do 
3,5t -  vozidly TsmO. Předseda o této záležitosti informoval pověřeného ředitele TSmO. 

• Předseda komise informoval o rozdělení příspěvků města Olomouce v oblasti kultury na rok 
2004. Folklorní soubor Krajina obdržel na projekt „Lidové tradice dnešku“ příspěvek 10 000.- 
Kč. 

• Změna ÚPnSÚ Olomouc č. VIII, lokalita č.2., Neředín U dvorů, bydlení – nesouhlas se 
záborem veřejné zeleně ve prospěch individuální výstavby. 
Usnesení : pan Bureš a pan Švec zpracují návrh podp ůrného stanoviska KM Č 

Odpovídá: p. Bureš, p. Švec 
Termín: do 16.3.2004  
 
 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hod. 
 
Příští řádně jednání komise se uskuteční 7.4.2004 
 
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová 
Zpracoval: Ing. František Minařík    
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                               Ing. František Minařík 
                                                                                         předseda KMČ č.12 Neředín 
 


