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Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 6.8.2008  
 
 

 
Přítomni: Ing. František Minařík, Petr Polívka , MUDr. Bohumila Gremlicová , Jaroslav Šulc ,    
                Miroslav Bureš , Jan Kou řil , Mgr. Soňa Vodáková , Kateřina Vařeková   
 
Omluveni: Jaromír Jurtík  
 
Jednání bylo zahájeno v 17,30 hod. Jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík 
 
 
Program: 

• A. zahájení 
• B. kontrola usnesení z jednání komise  dne 2. 7. 2008 
• C. odeslaná pošta 
• D. doručená pošta 
• E. různé 

 
 
K jednotlivým bodům: 
 
 
B. Kontrola usnesení z jednání dne 2. 7. 2008  
 

• D.2. splněno  
• D.3. splněno   
• D.4. splněno   
• D.5. splněno   
• E.1. splněno   
 

 
C. Odeslaná pošta  
 

• majetkoprávní odbor MmOl – č.j. SmOl/Maj/22/3446/2008/Sa ze dne 29.5.2008 – žádost o 
odprodej části p.č.2/1 za účelem rozšíření zahrady, komise nedoporučuje 

• majetkoprávní odbor MmOl – č.j. SmOl/Maj/22/3705/2008/Sk ze dne 12.6.2008 – žádost o 
pronájem tenisových kurtů, komise nemá námitek 
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• majetkoprávní odbor MmOl – č.j. SmOl/Maj/22/1127/2008/Sk ze dne16.6.2008 – žádost o 
pronájem zelené plochy a příjezdu ke stávajícímu objektu, komise doporučuje pronajmout 
pouze v současné době zpevněný příjezd 

• majetkoprávní odbor MmOl – č.j. Maj/22/2168/2008/Go ze dne 13.5.2008 – pronájem za 
účelem rozšíření komunikace a vybudování místa pro uložení TDO, komise nemá námitek 

• majetkoprávní odbor MmOl – č.j.SmOl/Maj/22/2165/2008/Go ze dne 2.6.2008 – žádost o 
prodej pozemku za účelem výstavby RD, komise nemá námitek  

• OVVI MmOl, Mgr. V.Puhač  ze dne 23.7.2008 - připomínky členů komise z červnového 
jednání 

• OVVI MmOl, Mgr. V.Puhač - požadavek člena komise p. Bureše – zaústění střešního 
dešťového svodu z objektu DTS 3894 na ulici Letců v Neředíně - urgence 

• OVVI   MmOl, Mgr. V.Puhač    - žádost o upřesnění přehledu činnosti TSmO 
• paní J. Šišková, Tř. Míru 59, e-mail ze dne 5.8.2008 - odpověď předsedy komise ve věci 

č.j.SmOl/maj/22/2165/2008/Go ze dne 2.6.2008 
 
 
 
D. Doručená pošta  
 

1. č.j. SmOl/Maj/22/2798/2008/Sk ze dne 30. 6. 2008, majetkoprávní odbor MmOl,  – žádost o 
pronájem části p.č. 469 zahrádka za účelem převodu nájemního práva na nového nájemce.   
Komise  nemá námitek  
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise   

2. č.j. SmOl/Maj/22/3189/2008/Go ze dne 7. 7. 2008, majetkoprávní odbor MmOl – žádost o 
odprodej p.č. 324/201 dotčené stavbou „Rychlostní silnice R 35, stavba 3508.1 Křelov – 
Slavonín 1. etapa“. Komise  nemá námitek  
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise  

3. č.j. SmOl/Maj/22/859/2008/Ru ze dne 9. 7. 2008, majetkoprávní odbor MmOl – žádost o 
prodej části p.č. 541/1 za účelem zpevnění přístupové cesty. Komise  nemá námitek  
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise  

4. č.j. SmOl/Maj/22/3938/2008/Le ze dne 9. 7. 2008, majetkoprávní odbor MmOl – žádost o 
odprodej části p.č. 63/6 za účelem  rozšíření zahrady. Komise  nemá námitek  
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise  

5. č.j. MAJ-EM/70/2004 ze dne 31. 7. 2008, majetkoprávní odbor MmOl – žádost o pronájem  
části p.č. 324/109 a  části p.č. 540/25. Pozemky budou dotčeny stavbou „Rychlostní silnice R 
35, stavba 3508.1 Křelov – Slavonín 1. etapa“. Komise  nemá námitek  
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise  

6. č.j. SmOl/Maj//13/1324/2007/Zj ze dne 18. 7. 2008, odbor investic MmOl – Návrh rozpočtu 
města Olomouce na rok 2009. Žádost o předložení návrhů na realizaci investic zajišťovaných 
prostřednictvím Statutárního města Olomouce v území, které spadá do působnosti komise 
městské části č.12 Neředín. Jedná se o aktualizaci a doplnění seznamu akcí pro městskou 
část Neředín, který je veden v registru investičních potřeb města Olomouce 
termín: do 27.8.2008 
připraví: pracovní skupina Jaroslav Šulc, Miroslav Bu reš, Kate řina Vařeková 
odpovídá: p ředseda komise  

7. Mgr. Tomáš Musil, velitel odd. MPO IV Terera  ze dne 1. 8. 2008 – statistika řešení 
parkujících vozidel porušujících zákon 361/2000 na ul. Gen. Píky 

8. TSmO ze dne 25.7. 2008 – přehled činnosti na měsíc srpen 2008 
9. Mgr. Monika Vaculíková, odbor koncepce a rozvoje MmOl – informace o zprovoznění 

internetové mapy významných rekreačních ploch města 
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10. Mgr. V. Puhač, odbor vnějších vztahů a informací MmOl ze dne 30. 7. 2008 – doplnění a 
upřesnění priorit investičních akcí na rok 2009, návrh termínu jednání na odboru investic 
MmOl 

11. paní J. Šišková, Tř. Míru 59, e-maile ze dne 3.8.2008 – připomínka ve věci 
č.j.SmOl/maj/22/2165/2008/Go ze dne 2.6.2008 

12. obyvatelé bytového domu ul. Politických vězňů č.4 ze dne 30.7.2008 – žádost o vysázení 
živého plotu  před objektem DPS. Požadavek bude postoupen odboru životního prostředí 
MmOl 
termín: 3.9.2008 
odpovídá: p ředseda komise 

 
E. Různé 

  
- členka komise p. Vařeková informovala členy komise o reakcích obyvatel bydlících  v ulicích 

Dělnická, U Kovárny  a Tererovo náměstí na připravované zkapacitnění parkovacích 
možností v prostoru Tererova nám.  

- člen komise p. Kouřil informoval komisi o průběhu seče trávy na plochách dětských hřišť a 
v jejich okolí  

- členka komise MUDr. Gremlicová upozornila na chybějící stromy na Tř. Míru  
- členové komise – konstatovali, že není provedena oprava hřbitovní zdi 
- člen komise p. Bureš – upozornil na nevhodné umístění zastávky MHD autobusové Pod 

letištěm 
      -     předseda komise předal materiály do informačních vitrín 

 
 

 
 

 
USNESENÍ 
 
 
Jednání KMČ č. 12 Neředín ze dne 6. 8. ukládá: 
 
 

• D.1. 
termín . ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

• D.2. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

• D.3. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

• D.4. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

• D.5. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

• D.6. 
termín: do 28.8.2008 
připraví: pracovní skupina Jaroslav Šulc, Miroslav Bu reš, Kate řina Vařeková 
odpovídá: p ředseda komise 

• D.12. 
termín: 3.9.2008 
odpovídá: p ředseda komise 
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Jednání bylo ukončeno v 19,00 
 
 Příští jednání komise se bude konat ve středu 3. 9. 2008. 
 
Zapsala: Mgr. Soňa Vodáková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Ing. František Mina řík 
                                                                                                        předseda KM Č č.12 Neředín 
 

 


