
 
 

 

 
Zápis  

z jednání komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 
ze dne 4.12.2007   

 
P�ítomni: MUDr. Bohumila Gremlicová, Jaromír Jurtík, Jan Kou�il, Petr Polívka, Jaroslav Šulc, 
                Kate�ina   Va�eková  
 
Omluveni: Ing. František Mina�ík, Miroslav Bureš, So�a Vodáková 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. Jednání �ídil Jaroslav Šulc. 
 
 
Program: 
 

A. zahájení 
B. kontrola usnesení z jednání dne 7.11.2007 
C. odeslaná pošta 
D. doru�ená pošta 
E. r�zné 

 
 
K jednotlivým bod�m programu: 
 

A. Zahájení 
 

1. Rozdán zápis z jednání dne 7.11.2007 
 

 
B. Kontrola usnesení z jednání dne 7.11.200 

 
B.6. úkol trvá -  úkol ze dne 5.9.2007, MUDr. Gremlicová - návrh úpravy p�echodu pro chodce 
v ul. Hn�votínská a dále požadavek na realizaci nového p�echodu z ul. �apka Choda 
k ostr�vku zastávky MHD tramvaje Pražská s tím, že MUDr. Gremlicová se v této v�ci 
písemn� obrátí na OD MmOl.  Ve v�ci p�echodu na ul. Hn�votínská MUDr. Gremlicová jednala 
s JUDr. P�emyslem Titzem (p�edseda KM� 11) o pot�eb� obnovy vodorovného zna�ení 
p�echodu, p�ípadn� o jeho posunutí ve sm�ru k zastávce autobusu �. 21. JUDr. Titz se v této  
v�ci obrátí na p�edsedu KM� Ne�edín. Druhá �ást úkolu trvá.  
Termín: 3.1.2008 
Odpovídá: MUDr. Gremlicová 

  Komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 



C. Odeslaná pošta 
 

1. maj. práv. odbor MmOl – �.j.:SmOl/OPD-D/8/2007/Sk ze dne 3.10.2007 
 
 

D. Doru�ená pošta 
 

1. maj. práv. odbor MmOl – �.j.SmOl/Maj/22/3482/2007/Sk ze dne 20.11.2007 – žádost o 
odprodej �ásti pozemku p.�. 61/6, Stanislav Chloupek, z�ízení p�edzahrádky k RD. Komise 
nemá námitek.  

 Termín: ihned 
 Odpovídá: p�edseda komise 

2. M�stská policie – výsledky umíst�ní preventivního a represivního radaru 
3. majetkoprávní odbor MmOl – �.j.SmOl/Maj/22/6916/2007/To ze dne 26.11.2007 – sm�na 

pozemk�, MUDr. Jan Mareš. Z doložené situace není z�ejmé, zda navrhované �ešení dodrží  
stavební �áru stávajícího oplocení v ul. Pilot�. Zisk pouze �ásti parcely 255/5 není v tomto 
okamžiku pro m�sto patrn� prioritní. Komise nedoporu�uje.  

 Termín: ihned 
 Odpovídá: p�edseda komise 

4.  majetkoprávní odbor MmOl – �.j.SmOl/Maj/22/3391/2007/To ze dne 21.11.2007 – žádost o 
prodej �ásti pozemku z d�vodu p�ístupu do zahrady, Ing. Martin Berka. P�ístup do zahrady 
RD v sou�asné dob� existuje. Prodej �ásti pozemku v navrhované poloze (uprost�ed), po 
jehož �ásti je navíc vedena komunikace by byl z hlediska SmOl nekoncep�ní a nesystémový. 
Komise nedoporu�uje. 

 Termín: ihned 
 Odpovídá: p�edseda komise 

5. majetkoprávní odbor MmOl – �.j.SmOl/Maj/22/3385/2007/To ze dne 21.11.2007 – žádost o 
prodej �ástí pozemk� 247/3 a 255/12 za ú�elem p�íjezdu k RD. V sou�asné dob� existuje 
p�ístup z ul. Pilot�. Prodej drobné �ásti pozemku v navrhované poloze by byl z hlediska SmOl 
nekoncep�ní a nesystémový. Komise nedoporu�uje. 

 Termín: ihned 
 Odpovídá: p�edseda komise 

6. odbor životního prost�edí MmOl ze dne 12.11.2007 – odpov�� na písemný požadavek KM� 
Ne�edín ze dne 17.10.2007 ve v�ci sb�rových míst. V souvislosti s obsahem odpov�di se 
KM� obrátí na OŽP MmOl s požadavkem na  vyhodnocení a porovnání využívání t�í 
sb�rových míst - v ul. U kovárny -  v ul. gen. Píky -  u objektu ELITE -   p�i sb�rových 
sobotách a to v letech 2003, 2004, 2005 a 2006 ve srovnatelných jednotkách. Komise 
sou�asn� d�razn� upozorní, že opakovan� nemá dv� sb�rová místa, ale pouze jedno. 

      Termín: 3.1.2008 
      Odpovídá: p�edseda komise 

 
 

E.R�zné 
 

1. požadavek p. Kou�ila na MPO – k�ižovatka ulic Ne�edínská x Okružní, OA stojící ve vjezdech 
brání pohybu chodc�. MPO do�eší.      

2. problematika plochy parcelní �ísla 265/262, 265/5, 265/140, 265/139 a 265/138. Komise 
deklaruje sv�j zájem ponechat tuto plochu ve funk�ním za�azení dle ÚPnSÚ Olomouc – 
funkce ZP. �lenové komise navrhují pozvat na jednání KM� Ne�edín Ing. Jitku Št�pánkovu, 
OŽP MmOl, Ing. Ludmilu Žalákovu, OKR MmOl a Ing. Marii Ve�e�ovu, OŽP MmOl na 
neformální besedu o problematice zelen� v m�stské �ásti Ne�edín. 

 Termín: bude dohodnut 
  Odpovídá: p�edseda komise 

3. informace – kontakt na šéfredaktorku Radni�ních list�: Lenka Hnilová, mob. 603 344 553, fax 
585 754 197, e-mail: hnilova@consultants.cz, Strategic Consulting s.r.o., Polívkova 12, 779 
00 Olomouc 

4. není opravena sk�ínka na nám. Tetrera. Kontaktovat firmu zhotovitele. 



 Termín: 3.1.2007 
 Odpovídá: p�edseda komise 

5. p. Šev�íková – požadavek na úklid listí na zeleném pásu v ul. Ne�edínská 
 Termín: 3.1.2008 
 Odpovídá: p�edseda komise 

 
 
U S N E S E N Í  
 
Jednání KM� Ne�edín dne 4.12.2007 ukládá: 
 
B.6. 
Termín: 3.1.2007 
Odpovídá: MUDr. Gremlicová 
 
D.1. 
Termín: ihned 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
D.3. 
Termín: ihned 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
D.4. 
Termín: ihned 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
D.5. 
Termín: ihned 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
D.6. 
Termín:3.1.2008 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
E.2. 
Termín: bude dohodnut 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
E.4. 
Termín: 3.1.2008 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
E.5. 
Termín: 3.1.2008 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
 
Jednání bylo ukon�eno v 19.00hod. 
 
P�íští jednání komise se uskute�ní mimo�ádn� ve �tvrtek 3.1.2008 v 17.00 hod.  
 
Zapsal: Jaroslav Šulc 
Zpracoval: Ing. František Mina�ík   
 
                                                                                     Ing. František Mina�ík 
                                                                                p�edseda KM� �.12 Ne�edín 


