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Zápis  

z jednání komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 
ze dne 1.10.2008 

 
 

 
P�ítomni: Ing. František Mina�ík, Petr Polívka, MUDr. Bohumila Gremlicová,   Jaroslav Šulc,    
               Jan Kou�il, Mgr. So�a Vodáková, Kate�ina Va�eková, Jaromír Jurtík, Miroslav Bureš 
 
 
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání �ídil p�edseda komise Ing. František Mina�ík 
 
 
Program: 

• A. zahájení 
• B. kontrola usnesení z jednání komise  dne 3. 9. 2008 
• C. odeslaná pošta 
• D. doru�ená pošta 
• E. r�zné 

 
 
K jednotlivým bod�m: 
 
 
B. Kontrola usnesení z jednání dne 3. 9. 2008 
 

• D.1. ze dne 3. 9. 2008 – viz odeslaná pošta 
• D.7. ze dne 3. 9. 2008 -               dtto 
• E.3. ze dne 3. 9. 2008 -               dtto  
• E.4. ze dne 3. 9. 2008 – bude do�ešeno na jednání 1.10.2008 

 
 
C. Odeslaná pošta 
 

1. majetkoprávní odbor – �.j.SmOl/Maj/22/3188/2008/�í ze dne 31.7.2008 – pronájem �ásti 
pozemku p.�. 53/3 za ú�elem rozší�ení užívání sousedního pozemku.  
2. odbor investic MmOl  ze dne 11.9.2008 – návrh  na realizaci investic zajiš�ovaných 
prost�ednictvím SmOl v území, které spadá do p�sobnosti KM� �.12 Ne�edín 
3. MmOL, OŽP – ze dne 1. 10. 2008 – žádost o realizaci vysázení živého plotu na žádost 
obyvatel domu Pol. v�z�� 4. 
4. OVVI MmOl ze dne 13.10.2008, e-mail – požadavek na pro�ezání strom� v ul. D�lnická jako 
sou�ást �ešení havarijních d�evin 

Komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 
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D. Doru�ená pošta 
 
 

1. �.j.SmOl/OPD/28/447/2008/Mi ze dne 26.9.2008 – prodej p.�. 515/5, ostatní plocha, o 
velikosti cca 104m² za ú�elem užívání soukromého parkovacího stání. P�edm�tná �ást 
parcely je ve�ejným prostranstvím, na kterém je v sou�asné dob� situována parkovací 
plocha. Parkovišt� bylo vybudováno v rámci realizací tzv. „malých parkoviš�“, která jsou 
budována s cílem zajišt�ní alespo� nejnutn�jších parkovacích pot�eb obyvatel. V sou�asné 
dob� je stále využíváno rodi�i d�tí navšt�vujících blízkou MŠ, rovn�ž tak rodi�i d�tí 
navšt�vujících nižší ro�níky ZŠ Helsinská, návšt�vníky blízké ordinace praktického léka�e a 
obyvateli p�ilehlých bytových dom�. Vzhledem k takovémuto vytížení se jeví vhodné umožnit 
i nadále využívání parkovací plochy co nejširší ve�ejnosti. V souvislosti se stávajícím 
intenzívním využívání plochy komise prodej pozemku nedoporu�uje. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 

2. �.j. SmOl/Maj/22/4513/2008/Sk ze dne 2.9.2008 – žádost o sd�lení  stanoviska k ud�lení 
souhlasu s vybudováním kontejnerového stání pro 7 ks kontejner�, �ást p.�. 79/108 ostatní 
plocha, o vým��e  12 m2.  Komise nemá námitek. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 

3. �.j. 22/5602/2008/Ji ze dne 8.9.2008 – žádost o sd�lení  stanoviska k pronájmu �ásti p.�.  
247/24 trvalý travní porost, o vým��e  120 m2.. P�edm�tný pozemek má sloužit ke z�ízení 
zeleninové zahrádky. Komise nemá námitek. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 

4. �.j. SmOl/Maj/22/2761/2008/Ji ze dne 8.9.2008 – prodej �ásti p.�. 247/24 trvalý travní porost 
o vým��e 270 m2.. P�edm�tný pozemek má sloužit k užívání jako zahrada. Komise nemá 
námitek. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 

5. �.j. SmOl/Maj/22/5144/2008/Sk ze dne 10.9.2008 – �ást  p.�.  526/1 ost. pl. o vým��e  4 m2.  
P�edm�tný pozemek má sloužit k umíst�ní oboustranného reklamního panelu o vým��e 
reklamní plochy 12 m2.  Panel je umíst�n v blízkosti k�ižovatky ul. Pražská x Erenburgova. 
Komise nedoporu�uje. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 

6. �.j. SmOl/Maj/22/2965/2008/Ji ze dne 8.9.2008 – prodej �ásti p.�. 6 ost. pl., o vým��e  57 m2.  
P�edm�tný pozemek má sloužit k zajišt�ní p�ístupu k objektu v osob. vlastnictví. Komise 
nemá námitek. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise  

7. �.j. SmOl/Maj/22/94/2008/To ze dne 26.8.2008 – žádost o sd�lení  stanoviska ke sm�n� 
pozemk�. Jedná se o: 

      �ást p.�  255/5 orná p�da, o vým��e  320 m2. ve vlastnictví manžel� MUDr. Mareše a Mgr. 
      Marešové za : 
      �ást p.�.  560 ost. pl., o vým��e  80 m2.  , �ást p.�.  255/14 orná p�da, o vým��e  68 m2. ,       
      �ást p.�.  255/12 orná p�da, o vým��e  36 m2. , vše ve vlastnictví SmOl. 
      P�edm�tné pozemky mají sloužit ke z�ízení p�íjezdu a za ú�elem rozší�ení pozemku 

 Odbor koncepce a rozvoje MmOl má zpracovanou studii zástavby rodinnými domy – 
Ne�edín Nivy – která se svým �ešením dotýká parcel p.�. 560 a 255/14. Parcelou 255/14 je 
vedena hlavní obslužná komunikace zajiš�ující dopravní obsluhu celého navrženého souboru 
a rovn�ž tak p�evážná v�tšina  navrhovaných inženýrských sítí. Komise navrhovanou sm�nu 
pozemk� nedoporu�uje. 
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termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 

8. �EZ distribuce a.s. ze dne 1.10. 2008 – oznámení o p�erušení dodávky elekt�iny 
9. TS Olomouc ze dne 26.9. 2008 – p�ehled �innosti na m�síc �íjen, harmonogram sb�rových 

sobot – �íjen, listopad 
10. �.j. SmOl/OKP/104/326/2008/PŠ, nám�stek primátora Mgr. Š�udlík  ze dne 16. 9. 2008 – 

žádost o zjiš�ování havarijního stavu  d�evin na ve�ejn� p�ístupných plochách. Bylo 
odesláno mejlem dne 13.10.2008 spole�n� s odeslanou poštou �.4. 

11. Mgr. V.Puha�. odbor VVI  ze dne 19. 9. 2008 – žádost o zjiš�ování havarijního stavu  d�evin 
na ve�ejn� p�ístupných plochách 

12. Mgr. V. Puha�. odbor VVI  ze dne 25. 9. 2008 –opakovaná žádost ke stavu d�evin 
 
E. R�zné 
 

1. MUDr. Gremlicová – dotaz, zda by bylo možné umístit nádobu na bioodpad na ulici Norská, 
v míst� napojení ul. gen. Píky, kde na travnaté ploše opakovan� vzniká �erná skládka  
Skládku odklízí TSmO. 

2. slavnostní setkání senior� m�stské �ásti Ne�edín se uskute�nilo dne 29. 9.2008 v ob�adní 
síni radnice za p�ítomnosti Ing. M.Tesa�íka. Za komisi se setkání  zú�astnili  �lenové komise 
p. Va�eková a p. Kou�il 

3. venkovní terénní schodišt� v ul. Klusalova – zástupce ob�an� p. Miná� do�eší záležitost 
s Mgr. V. Puha�em 

4. jednací místnost komise – p�edseda komise prov��í možnosti stavebních úprav u Mgr. V. 
Puha�e 

termín: 5.10.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

5. �len komise p. Bureš – informace - na stížnost týkající se zaplavování sklep� dom�  v ulici  
Letc� obdržel neuspokojivou odpov�� 

6. �len komise  p. Šulc – dotaz, kdo odpovídá za ozna�ení ulic  - ulice Na Vyhlídce nemá 
ozna�ení, dále chybí ozna�ení ulice Lomená, v D�lnické ulici chybí na štítu bytových dom� 
ozna�ení orienta�ních �ísel. 
   termín: 5.10.2008 
   odpovídá: p�edseda komise  

7. �len komise p. Šulc – dotaz,  kam bude zaúst�n  revitalizovaný pramen. Bude �ešeno 
projektovou dokumentací. 

8. �len komise p. Jurtík – upozornil na rozpadající se op�rnou ze� u zastávky MHD H�bitovy. 
P�edseda komise postoupí Mgr. V.  Puha�ovi 

             termín:5.10.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

9. jednání se zú�astnili strážníci MP sl. �. 87 a 106   
10.  p�edseda komise p�edal materiály do informa�ních vitrín 

 
 

 
 

 
USNESENÍ 
 
Jednání KM� �. 12 Ne�edín ze dne 1. 10. ukládá: 
 
D.1. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 
 
D.2. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 
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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:  ihned 
odpovídá: p�edseda komise 
 
D.7. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 
 
E.4. 
termín: 5.10.2008 
odpovídá: p�edseda komise 
 
E.6. 
termín: 5.10.2008 
odpovídá: p�edseda komise 
 
E.8. 
termín: 5.10.2008 
odpovídá: p�edseda komise 
 
 
 
Jednání bylo ukon�eno v 18,30 hod. 
 
 P�íští jednání komise se uskute�ní 5. 11. 2008. 
 
Zapsala: Mgr. So�a Vodáková 
Zpracoval: Ing. František Mina�ík 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Ing. František Mina�ík 
                                                                                                 p�edseda KM� �.12 Ne�edín 
 

  


