
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 4.4.2007   
 
 

 
Přítomni: Ing. František Minařík, Miroslav Bureš,   Anna Ševčíková , MUDr. Bohumila Gremlicová  
               Jaroslav Šulc , Jaromír Jurtík , Mgr. Soňa Vodáková 
 
 
Nepřítomni: MUDr. Ivo Mareš, JUDr. Božena Dorazilová , Rozálie Kou řilová , Ing. Jan Láta l, Petr 
                    Polívka  
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík 
 
 
Program: 
 

• zahájení 
• beseda s velitelem MP, služebna Tererovo nám. 
• přehled plnění úkolů z jednání komise dne 7. 3. 2007 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 
 
 

Beseda s velitelem služebny MP Tererovo nám. Mgr. T omášem Musilem  
 
  

 Velitel služebny obsáhle informoval členy KMČ a přítomné hosty o činnosti oddělení, rozsahu 
a obsahu práce strážníků a následně odpovídal na dotazy občanů, navrhoval řešení a 
poznamenával si podněty k následnému řešení. 
 
 
Přehled pln ění úkol ů z jednání dne 7.3.2007  

 
  

• nominace členů KMČ Neředín pro volební období 2006 – 2010, viz odeslaná pošta 

  Komise městské části č.12 Neředín 



• vyjádření ke stavbě dočasné staveništní  betonárky společnosti Skanska – viz odeslaná 
pošta 

• p. Bureš – dopis k problematice zavedení  U-linky . Úkol trvá. 
termín: 2.5.2007 
odpovídá: p. Bureš 

• p. Lengyel – žádost o úpravy komunikace a silniční obruby na nám. Terera - viz odeslaná 
pošta 

• připomínky p. Čalkovské k opravě chodníku z jednání KMČ 7. 3. 2007 – viz odeslaná pošta 
 

 
Odeslaná pošta  

 
 

• Mgr. Puhač, dne 8. 2. 2007 – návrh nominace členů do KMČ č. 12 Neředín na volební 
období 2006 – 2010 

• Mgr. Puhač, dne 27. 2. 2007 – připomínky p. Pokorné, Dělnická 13, ke stavu vozidlové 
komunikace, poloze kontejnerů a údržbě stávajícího hřiště v ulicích Dělnická a U Kovárny, 
Ing. Josefu Pecháčkovi, Skanska DS dne 27. 2. 2007 – souhlasné vyjádření ke stavbě 
dočasné staveništní betonárky. 

• Mgr. Puhač, dne 27. 2. 2007 – připomínky p. Lengyela, Dělnická 13, ke stavu vozidlové 
komunikace na nám. Terera a žádost o úpravu silniční obruby před domem č.o. 2 

• Stanislav Žaludek, dne 16. 3. 2007 – odpověď na upozornění týkající se konstatování kolize 
dětského hřiště v prostoru U Rybníčka s prostorem výběhu pro psy. Odkaz  žadateli na 
odbor ŽP MmOl 

• Mgr. Puhač, dne 26. 3.  – připomínky p. Čalkovské  týkající se kvality úklidu na ul. gen Píky a 
opravy stávajících terénních schodů v prostoru ulice Norská.  

• Doc. MUDr. Vladimír Študent, Římská 25, dne 3. 4. 2007 – vyjádření ke stížnosti na postup 
KMČ ve věci prodeje pozemku p.č. 265/140 soukromé stavební firmě VZ stav Brno.  

•  
 
Doručená pošta  

 
• Ing. Radim Plachý, MmOl OŽP ze dne 5.3.2007 - informace o „Jarních sběrových sobotách 

2007“. 
• MmOl, odbor koncepce a rozvoje – návrh zadání změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc 
• č.j. SmOl/OKR/19/568/2007/Šn ze dne 5.3.2007 -  oznámení o projednání zadání změny č. 

XVI ÚPnSÚ Olomouc.  
• Věra Čalkovská, Norská 8, Olomouc ze dne 7. 3. 2007 – podnět k úklidu chodníku na ulici 

Gen. Píky mezi č.p. 3 a 5, dále k opravě spojovacího chodníku u domu Norská 21a terénních 
schodů. Viz odeslaná pošta. 

• p. Košťálová ze dne 7. 3. 2007 – připomínky: světlo před domem gen. Píky 2 a 4  natřít či 
vyměnit, oprava poklopu šachty na vozovce před domem gen. Píky 2. 
termín: 2.5.2007 
odpovídá: p ředseda komise 

• č.j. SmOl/Maj/22/325/2007/Ru  ze dne 7.3.2007 – žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 
majetku statutárního města Olomouce společnosti Reala Consulting s.r.o. Předmětné 
pozemky se nacházejí v lokalitě U Dvorů. Společnost žádá o pronájem za účelem 
provozování sportovně – občanského centra. KMČ nedoporu čuje . Je třeba vysvětlit rozsah 
a obsah pojmu sportovně – občanské centrum a  doplnit jeho lokalizaci. 

• termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise  

• č.j. SmOl/Maj/22/553/2007/Ru ze dne 7.3.2007 - žádost o sdělení stanoviska ke směně 
majetku statutárního města Olomouce za majetek ve vlastnictví společnosti Reala 
Consulting s.r.o. Předmětné pozemky se nacházejí v blízkosti lokality U Dvorů. Důvodem 
směny je zajištění přístupu a efektivnějšího podnikatelského využití pozemků parc. č. 190/4, 



parc.č. 190/1 a parc.č. 205/2 ve vlastnictví žadatele.KMČ nedoporu čuje . Je třeba doplnit 
informace o druhu a způsobu záměru podnikatelského využití předmětných pozemků. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

• č.j.:SmOl/Maj/22/8628/2006/Le ze dne 8. 3. 2007  – žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 
části parc.č. 78/29 ostatní plocha  o výměře 4 m2  v k.ú. Neředín, obec Olomouc. Účel – 
umístění a provozování oboustranného reklamního panelu o reklamní ploše 5,1 x 2,4 m2 . 
KMČ nedoporu čuje z hlediska bezpečnosti provozu. Panel je umístěn v prostoru křižovatky. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise  

• č.j.:SmOl/Maj/22/8633/2006/Le ze dne 9. 3. 2007  – žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 
části parc.č. 487/1 orná půda  o výměře 4 m2.  Účel – umístění a provozování oboustranného 
reklamního panelu o reklamní ploše 5,1 x 2,4 m2 . KMČ nemá námitek.  
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

• Stanislav Žaludek, Neředínská ul., ze dne 10. 3. – upozornění na kolizi ploch. V prostoru U 
Rybníčka je zřízeno dětské hřiště a současně je zde výběhová plocha pro psy. Viz odeslaná 
pošta. 

• č.j.:SmOl/Maj/22/4690/2006/Ženožičková  ze dne 13. 3. 2007  –  prodej objektu č. 29 na 
pozemku parc. č. st. 1290 zast. pl. a nádvoří o výměře 96 m2t  .Objekt je ve spoluvlastnictví 4 
fyzických osob. Žadatelka žádá  odkoupení za účelem bydlení. KMČ nemá námitek . 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

• Miroslav Petřík, ředitel TSMO ze dne 27. 3. 2007 – informace týkající se plánu činnosti, 
požadavků KMČ, kontaktů na odpovědné pracovníky TS.  Přílohou je plán činnosti na měsíc 
duben. 

• MUDr. Vladimír Študent Římská 2, Olomouc, ze dne 1. 4. 2007 – žádost o vysvětlení  
skutečností týkajících se prodeje pozemku p.č. 65/140. Viz odeslaná pošta 

• Výsledky umístění preventivního radaru. 
 
 
 
      Různé 
 

• 23. 4. 2007 ve 14,00 se uskuteční setkání jubilantů seniorů městské části Neředín. Přítomen 
bude poslanec parlamentu ČR Ing. Martin Tesařík. Organizačně zajistí akci členové komise.  

• předseda komise předal materiály do informačních vitrín 
 
Jednání bylo ukončeno v 19,30 hod. 
 
 
Příští řádné jednání komise se uskuteční 2. 5. 2007 
 
 
Zapsala: Mgr. Soňa Vodáková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               Ing. František Minařík 
                                                                                                         předseda KMČ č. 12 Neředín         


