
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 3.11.2004 
 

Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová , MUDr. Bohumila Gremlicová , Anna 
               Ševčíková , Rozálie Kou řilová , Petr Polívka , Jaroslav Šulc , Jaromír Jurtík , Ing. Vilém 
               Švec , Miroslav Bureš  
 
Nepřítomni: MUDr. Ivo Mareš 
 
Omluveni: Ing. Jan Látal 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík 
 
Program: 
 
• zahájení 
• přehled plnění úkolů z jednání komise dne 6.10.2004 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 
 
 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
Přehled o pln ění úkol ů z jednání komise dne 6.10.2004  
 
• investice KMČ – MUDr. Gremlicová projedná s panem Pěničkou na hejčínské faře možnost 

úhrady el. energie pro automatické zvonění v kapli 
termín: 1.12.2005 
odpovídá: MUDr.Gremlicová 

• ostatní akce jsou zajišťovány v dohodnutých termínech 
• předseda komise podal informaci o průběhu slavnostního setkání seniorů jubilantů městské části 

Neředín 
• odstranění bet. kontejnerů v ul. Římská – MUDr. Gremlicová přizvala do komise pana Heřma 
      na, viz. různé 
• postoupení stížnosti p. Odstrčilové na stékání povrchových vod z hřiště na nám. Terera – úkol 

trvá 
 

  Komise městské části č.12 Neředín 



 
Doručená pošta  
 
• 7.10.2004, primátor města – odpověď k dopisu o cyklistických stezkách ze dne 30.8.2004, 

záležitost předána odboru investic s doporučením zařadit mezi prioritní akce 
• informace vedoucího OŽP o kácení náletových dřevin na letišti v Neředíně 
• 7.10.2004, maj EM/202/2004/01 – reambulace smlouvy k parcelám 166/3 a 173/2 
• 6.10.2004, maj EM/201/2004 – reambulace smlouvy k parcele225/12 
• 12.10.2004, maj EM/207/2004 – Ing. Žouželka, žádost o pronájem městského pozemku p.č. 

515/2 za účelem zřízení parkoviště. Komise nedoporučuje, dojde ke zúžení šířky chodníku pod 
normový rozměr 

• 12.10.2004, maj Pr/200/2004 – žádost o odprodej pozemku p.č. 78/22 za účelem přístavby 
restaurace. Komise nedoporučuje s tím, že tato parcela je jako vhodná určena pro navázání 
výsadby stromové zeleně, která je v současné době zrealizována od centra po tenisové kurty a 
po přerušení objektem Genoservisu má pokračovat na předmětné parcele. 

• 20.10.2004, Maj Em/213/2004 – pronájem parcely p.č. 1364 pro zřízení přečerpávací stanice, 
západní tangenta 

• OVVI – kopie objednávek č.199/04 z 18.10.2004, projekt na revitalizaci prameniště a 201/4, 
výsadba zeleně 

• 21.10.2004,č.j. ŽP/5910A/04/Hu – Kanalizační řád stokové sítě města Olomouce 
• 27.10.2004, č.j. ÚSO/1640/2004/Če – zahájení územního řízení  výstavby garáže 
• 29.9.2004, č.j. OD-IDOS-1702/2004/Sa, návrh změn názvů zastávek 
• 18.10.2004, OVVI, objednávka provedení terénních úprav na TSmO, na vědomí 
• 18.10.2004, OVVI, objednávka dodání a výsadby třešní a lípy - ZAHRADA Olomouc s.r.o., na 

vědomí 
• 18.10.2004, OVVI, objednávka projekčních prací na revitalizaci studánky, Ing. Vladimír Němec, 

na vědomí 
• 4.10.2004, č.j. ŽP/OPZ/2004/Jar., zvláštní užívání veřejné zeleně 
• 6.10.2004, č.j. ŽP/OPZ/540/2004/Jar., dtto 
• 6.10.2004, č.j. ŽP/OPZ/543/2004/Jar.,   dtto 
• 6.10.2004, č.j.ŽP/OPZ/542/2004/Jar., dtto 
• 6.10.2004, č.j. ŽP/OPZ/343/2004/Jar., dtto 
• 6.10.2004, č.j. ŽP/OPZ/541/2004/Jar., dtto 
• 6.10.2004, č.j. ŽP/OPZ/539/2004/Jar., dtto 
• 11.10.2004, č.j. ŽP/OPZ/544/2004/Jar., dtto 
• 13.10.2004, č.j. ŽP/OPZ/562/2004/Jar., dtto 
• 20.10.2004, č.j. ŽP/OPZ/589/2004/Jar., dtto 
• 20.10.2004, ŽP/OPZ/590/2004/Jar., dtto 
• 25.10.2004, č.j. OPK/4949/2004/Ma., zvláštní užívání komunikace 
• 25.10.2004, č.j. OPK/4961/2004/Ma., dtto 
• 20.10.2004, č.j. OPK/4841/2004/Ma., dtto 
• 20.10.2004, č.j. OPK/4842/2004/Ma., dtto 
• 20.10.2004, č.j. OPK/4844/2004/Ma., dtto 
• 20.10.2004, č.j. OPK/4843/2004/Ma., dtto 
• 7.10.2004, č.j. 4674/2004/Ma., dtto 
 
 
Různé 
 
• MUDr. Gremlicová – dotaz na MPO, kdy bude instalován přenosný radar na Tř. Míru. Odpověď – 

plán umisťování radaru na komunikacích má odd. prevence. MUDr. Gremlicová se dotáže přímo 
na tomto oddělení. 

• p. Kouřilová – požadavek na MPO o větší dohled na pejskaře 
• spolupráce s CPKP na dořešení problematiky pískovišť – anketní průzkum, pískoviště dělena do 

tří kategorií: zřízena na stavební povolení, v péči města bez stavebního povolení, určená na 



dožití. Anketa bude dokončena do 12.11.2004. na 22.11.2004 svolalo CPKP veřejné projednání. 
Jednání se zúčastní občanská poradní komise, do níž KMČ č. 12 deleguje Ing. Minaříka, p. 
Kouřilovu a p. Dorazilovu. Součástí materiálu řešícího pískoviště bude příprava komunikační 
strategie pro jednání KMČ s občany. 

• p. David upozorňuje na skutečnost, že objekt kravína je systematicky devastován 
• p.Heřman z ul. Římská -  odstranění bet. kontejnerů. Navrhuje vysadit rychle rostoucí zeleň a 

teprve následně požádat o odstranění kontejnerů. Výsadbu by zajistilo město, údržbu občané. 
• MUDr. Gremlicová – přístup do areálu Fakultní nemocnice z ul. Hněvotínská, je třeba doplnit 

přechod pro chodce. Záležitosti se bude věnovat p. Jurtík. 
termín: 1.12.2005 
odpovídá: p. Jurtík 

• MUDr. Gremlicová – požadavek na obnovení zastávky autobusu č. 26 na tramvajové zastávce 
Hřbitovy. Záležitostí se bude zabývat p. Šulc. 
termín: 1.12.2004 
odpovídá: p. Šulc 

• p. Kořilová – vypracuje koncept žádosti na orientační vyznačení bezbariérového přechodu na 
zastávce Hřbitovy 
termín . 1.12.2004 
odpovídá: p. Kou řilová 

• p. Šulc – upozornil na skutečnost, že parkovací místa pro invalidy na novém parkovišti u 
krematoria jsou situována v rozporu s projektovou dokumentací. Podá informaci na příštím 
jednání komise 
termín: 1.12.2004 
odpovídá: p. Šulc 

• Ing Švec – informoval komisi o žádosti pana Dopity na zřízení věcného břemene pro průchod 
přes městskou parcelu k jeho domu. Řešení se nejeví jako vhodné. Ing. Švec připraví dopis se 
zdůvodněnou námitkou. 
termín: 1.12.2004 

     odpovídá: Ing. Švec 
• kulturní aktivity v Neředíně – informace Ing. Švec: 

4.12.2004 mikulášská zábava v sokolovně   
      22.1.2005 ples tělovýchovné jednoty Sokol 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.20 hod. 
 
Příští řádné jednání komise se uskuteční 1.12.2004 
 
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová, tajemník komise 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Ing. František Minařík 
                                                                                                  předseda KMČ č. 12 Neředín 
   

 
   
 



                                                                                                       
   
 
 
            

 
 


