
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise městské části č.11 Neředín 

ze dne 6.9.2006  
 

 
 
Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová , Anna Ševčíková ,  
               Jaroslav Šulc , Jaromír Jurtík , Mgr. Soňa Vodáková,  Rozálie  Kou řilová , 
               Petr Polívka , MUDr. Bohumila Gremlicová , Miroslav Bureš  
 
Nepřítomni: MUDr. Ivo Mareš, 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 2. 8. 2006 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
 
Přehled pln ění úkol ů z jednání komise dne 2.8.2006  
 
 
• návrh investičních akcí na rok 2007 – projednán a jednomyslně schválen. Návrh bude předán 

odboru investic MmOl. 
termín: okamžit ě 
odpovídá: p ředseda komise 

• předseda  informoval komisi o stavu a  průběhu plnění investičních akcí na rok 2006 po 
konzultaci s Mgr. Puhačem:   

- elektrické zvonění na kapli -  je zkolaudován kabel přívodu el. energie, dokončení zakázky 
v letošním roce 

- informační panely  - řeší pan Bureš, v rámci dokončení prací bude kontaktovat Mgr.Puhače 
termín: 4.10.2006 

  Komise městské části č.11 Neředín 



odpovídá: pan Bureš 
- rozšíření dětského koutku u rybníčka – doplnění o 2 břevnové houpačky a 2 houpačky na 

pružině,  předseda komise bude iniciovat spolupráci s OŽP MmOl (Ing. Štěpánková) 
termín: 4.10.2006 
odpovídá: p ředseda komise 

- streetball koš – polohu umístění dohodne paní Kouřilová s p. Voltěchem Hálou, odd. sportu a 
SPOZ odboru školství, kontakt předá předseda komise 
termín: 4.10.2006 
odpovídá: p. Kou řilová 
nátěr střechy – možnosti realizace dohodne s Mgr. Puhačem pan Polívka 
termín: 4.10.2006 
odpovídá: pan Polívka  

- zeleň nad opěrnou zdí u zastávky MHD Hřbitovy – dořeší pan Šulc  
termín: 4.10.2006 
odpovídá: pan Šulc 

- spojovací chodník přes zelenou plochu – bude dořešen na jednání 4.10.2006 
termín: 4.10.2006 
odpovídá: p ředseda komise  

• regulace dopravy na ul. Norská – viz. odeslaná pošta. 
 
 
Odeslaná pošta  
 
 
• Ing. Štěpánková, OŽP, 2.3.2006 – žádost o výsadbu zeleně u zastávky MHD Hřbitovy 
• Ing. Hopp, odbor dopravy, 7.8.2006 – doporučení realizace regulačních opatření v ul. Norská 
• primátor města, 28.8.2006 – informace o slavnostním setkání seniorů jubilantů městské části 

Neředín 
 
 
Doručená pošta  
 
 
• dopis nájemníků domu Pol. vězňů 4, paní Vlasta Skácelová, 31.8.2006 -  přemnožení holubů, 

bude předáno OŽP MmOl (RNDr. Petr Loyka) 
termín: 4.10.2006 
odpovídá: p ředseda komise 

• č.j. SmOl/Maj/22/5107/2006/Ot  ze dne 14. 8. 2006 – žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 
majetku statutárního města Olomouce. Předmětné části pozemku se nacházejí v lokalitě Dlouhé 
díly a budou pronajaty za účelem umístění Základnové stanice Vodafone 20253.  

      KMČ nedoporučuje, vzhledem k zamýšlenému využití v souladu s ÚPnSÚ Olomouc pro  
      rekreační zónu „Zelený horizont“ propojující Neředín, Tabulový vrch a Novou ulici. 
• č.j. SmOl//Maj/22/5277/Ženožičková ze dne 18. 8. 2006 - žádost o sdělení stanoviska 

k pronájmu, prodeji majetku statutárního města Olomouce – travnatá plocha mezi kruhovým 
objezdem a ul. Letců v lokalitě Na Vršku. Pozemek bude sloužit k výstavbě polyfunkčího 
bytového domu. KMČ nemá námitek. 

• Mgr. Puhač, OVVI, ze dne 17. 8. 2006 – informace související s blížícím se ukončením 
funkčního období komisí městských částí 

• č.j. SmOl/ŽP/55/15313/2006/Ste, Ing. Štěpánková ze dne 21. 8. 2006 – povolení k vyklučení 
keře v ul. Na Vyhlídce.  

• č.j. SmOl/ŽP/55/14820/2006, OŽP, RNDr. Loyka ze dne 21. 8. 2006 – odpověď p. Čiháčkovi na 
žádost o provedení náhradní výsadby na pozemku p.č.79/108, žádost o vyjádření KMČ. KMČ 
doporučuje výsadbu pouze v prostoru mezi  vozovkou ulice U Kovárny a objektem internetové 
kavárny. Současně komise upozorňuje, že výsadbu je nutno koordinovat s akcí humanizace 
sídliště „Mačkalov“ - okružní křižovatka U Kovárny a Svornosti. Doporučení bude předáno OŽP 
MmOl 



termín: 4.10.2006 
odpovídá: p ředseda komise 

• TSMO, Ing. Fryc, ze dne  29. 8. 2006 – přehled činnosti na září 2006 
• p. Horáček, Pol. vězńů 2 – žádost o zajištění opravy schodů vedoucích od restaurace Avion 

k domu a schodu před vlastním objektem domu. Bude předáno odboru dopravy MmOl 
termín: 4.10.2006 
odpovídá: p ředseda komise 

• pan Bureš, člen KMČ, písemná žádost o zavedení pravidelného provozu linky „U“. Bude 
předána Dopravnímu podniku. 
termín: 4.10.2006 
odpovídá: p ředseda komise 

• OVVI,Mgr. Puhač,29.8.2006 – informace o možnosti umístění streetball koše 
• MmOl,OŽP, Ing. Plachý – informace o sběrových sobotách 
• č.j.SmOl/OPK/79/3101/2006/Kr, ze dne 14.8.2006 – stavební povolení,spojovací chodník ulic 

Neředínská a Družstevní 
• č.j.SmOl/Maj/22/5455/2006/Ot, ze dne 16.8.2006 – pronájem plochy pro umístění poutače. 

Komise nedoporučuje. Poutač je umístěn v blízkosti křižovatky ul. Hněvotínská x Okružní  
 
 
Různé 
 
• p. Ševčíková předala předsedovi komise podpisovou listinu která zohledňuje souhlas dotčených 

občanů s vybudováním kanalizace v ulicích Neředínská, U Dvora, Úvoz. 
• informační schůzka k výše uvedenému záměru vybudování kanalizace -  předběžný termín 7. 

11. 2006 v 17.00 hod. v místnosti KMČ Politických vězňů 2, předběžně slíbena účast Ing. 
Šnajdra z OI MmOl. Pozvánky  zajistí předseda komise, distribuci zajistí p. Ševčíková v době 23 
– 27.10.2006 
termín: kontrola pln ění 4.10.2006 
odpovídá: p ředseda komise, p. Šev číková 

• KMČ byla informována  o přeplňování kontejnerů – patrně obyvateli okolních domů - na TDO, 
které jsou umístěny před  DPS Politických vězňů č.4. Předseda požádal o  předání této 
informace  v písemné podobě. 

• P. Bureš, člen komise, informuje o výtlucích ve vozovce na Tř. Míru směr Neředín, ul. Pražské a 
u nástupního ostrůvku U Kovárny. P. Bureš zformuluje písemný požadavek. 
termín: 4.10.2006 
odpovídá: p. Bureš  
V ulici Letců jsou vybudovány nové chodníky, jež jsou již zarostlé trávou. P. Bureš zajistil 
vyčištění úseku před svým domem a v okolí a dotazuje se, zda mu bude proplaceno 102,-Kč za 
zakoupené pesticidy. Dotaz na Mgr. Puhače 
 termín: 4.10.2006 
odpovídá: p ředseda komise 

• dotaz MUDr. Gremlicové, zda může být KMČ informována o tom, který strom je v plánu skácet. 
Zjistí MUDr. Gremlicová na odboru ŽP 
termín: 4.10.2006 
odpovídá: MUDr. Gremlicová 

• p. Kouřilová navrhuje zařadit do plánu investic opravu přístupových ploch od chodníku 
k bytovým domům ul. Politických vězňů 5 – 15. Nejedná se o investici ala o opravu. Paní 
Kouřilová dořeší s OD MmOl 
termín: 4.10.2006 
odpovídá: p. Kou řilová  

• předseda komise předal materiály do informačních vitrín 
• jednání komise se zúčastnili strážníci MP služ. č.  096, 120. 
 
 
 
 



 
 
Jednání bylo ukončeno v 19,40 hod. 
 
Příští řádné jednání komise se uskuteční 4. 10. 2006 
 
Zapsala: Mgr. Soňa Vodáková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               Ing. František Minařík 
                                                                                                        předseda KMČ č. 11 Neředín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
   
 
 
            

 
 


