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Zápis 
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 1.4.2009 
 
 
 
 
Přítomni: 
Miroslav Bureš , Jaromír Jurtík , Petr Polívka , Jaroslav Šulc , Kateřina Vařeková , Mgr. Soňa 
Vodáková   
 
Omluveni: Ing. František Minařík, MUDr. Bohumila Gremlicová , Jan Kou řil   
 
Host: Ing. Marek Černý, vedoucí odd. koncepce dopravy odboru koncepce a rozvoje Magistrátu 
města Olomouce 
 
Jednání bylo zahájeno v 17 hod. Jednání řídila tajemnice komise Kateřina Vařeková 
 
Program: 

• A  zahájení 
• B  informace o řešení dopravní situace na tř. Míru a ul. Okružní 
• C  kontrola usnesení z jednání komise dne 4.3.2009 
• D  odeslaná pošta 
• E  doručená pošta 
• F  různé 

 
K jednotlivým bodům: 
 
B. Řešení dopravní situace na t ř. Míru a ul. Okružní  
 
Ing. Marek Černý (Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, odd. koncepce dopravy) 
informoval o řešení dopravní situace na tř. Míru a ul. Okružní. Těchto ulic využívají řidiči vozidel 
hmotnosti nad 12t k objíždění ul. Foersterova, která je pro tuto tonáž vozidel uzavřena. Na jednání 
Rady města Olomouce dne 7. 4. 2009 bude předložen ke schválení návrh uzavření ulic U Kovárny, 
Okružní, Dobnerova a Junácká pro vozidla hmotnosti nad 12t. Za předpokladu souhlasu dotčených 
orgánů – odbor dopravy MmOl jako vlastník komunikace a PČR - by byla možná realizace v červnu 
2009. 
 
 
C.  Kontrola usnesení  
 
F.5. ze dne 7.1.2009 – splněno, viz odeslaná pošta 
F.1. ze dne 4.2.2009 – splněno, viz odeslaná pošta 
F.2. ze dne 4.2.2009 – splněno, viz odeslaná pošta 
F.3. ze dne 4.2.2009 – splněno, viz odeslaná pošta 
F.1. viz odeslaná pošta 
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F.2. viz odeslaná pošta 
F.3. viz odeslaná pošta 
F.4. viz odeslaná pošta 
F.5. viz odeslaná pošta 
 
 
D. Odeslaná pošta  
 

1. MmOl, odbor životního prostředí, Ing. Jitka Štěpánková ze dne 17.3.2009 – žádost občanů o 
odstranění lavičky u zadního vchodu bytového domu č.o. 50, Tř. Svornosti.  

2. MmOl, odbor majetkoprávní, č.j. SmOl/Maj/22/733/2009/Ha ze dne 27.2.09 
3. MmOl, odbor majetkoprávní, č.j. SmOl/Maj/22/650/2009/Ha ze dne 4.2.09 
4. MmOl, odbor majetkoprávní, č.j. SmOl/Maj/22/845/Ha ze dne 20.2.09 
5. MmOl, odbor ochrany – vyplněná karta  
6. MmOl, odbor dopravy, Ing. Zdeňka Gajdošová ze dne 5.3.2009 – seznam ulic, ve kterých je 

potřeba odstranit závady na chodnících  
7. MmOl, odbor vnějších vztahů a informací, Mgr. Vladimír Puhač, ze dne 17.3.2009 – žádost o 

informace ve  věcech: 
- stížnost občanů ulic Na Vyhlídce a Letců na zaplavování sklepů RD (akce z roku 2008, viz 

zápis 3.12.2009, urgence 7.1.2009, 4.2.2009, 4.3.20 09) 
- dopravní zklidnění ulic Letců, Jožky Jabůrkové, Na Vyhlídce, Západní, Lomená, Pod Strání, 

Neředínská a Družstevní (akce z roku 2007, naposledy žádáno v zápisu 7.1.20 09)  
- informace o proinvestovaných prostředcích KMČ Neředín za rok 2009 (naposledy žádáno 

v zápisu 4.2.2009) 
- stávající situace ve věci revitalizace studánky na ul.Úvoz (akce z roku 2006)   
 

 
E. Doručená pošta   
 

1. Technické služby města Olomouce, č.j.TSMO/ÚŘ/2225/2009 ze dne 26.3.2009 – přehled 
základních činností a kontaktních spojení na pracovníky TSMO, mapka nového areálu 
TSMO na ul. Libušina 

2. MmOl, odbor životního prostředí, odd. odpadového hospodářství,předáno osobně, bez data 
– termíny svozu bioodpadu v Neředíně 

3. MmOl, odbor vnějších vztahů a informací, e-mail 20.3.2009 – vývěsní skříňky, upozornění 
4. MmOl, odbor vnějších vztahů a informací, předáno osobně, bez data – tabulka čerpání 

finančních prostředků KMČ Neředín – pouze provozní náklady   
 
 
F. Různé 
 

1. Dotaz p. Bureše na dopravní obsluhu Aquaparku, e-mail 16.3.2009 – odpověď předsedy 
komise: aquapark bude zprovozněn 1.6.2009. Dopravu bude zajišťovat nová autobusová 
linka č. 35, která bude obsluhovat tyto zastávky: Aquapark, Hraniční, Hněvotínská, 
Stupkova, Karafiátova, Hraniční, Terno, Centrum Haná, Horní Lán, Aquapark, většinou 
v půlhodinovém intervalu (cca od 7,20 do 22,20 hod.). Linka č. 16 bude ukončena na 
Tabulovém vrchu. Přestupy mezi linkou 16 a 35 jsou zajištěny na zastávce Stupkova.  

2. Dotaz p. Bureše na rozšíření psího útulku, e-mail 16.3.2009 – odpověď předsedy komise:  
odbor životního prostředí MmOl potvrdil rozšíření útulku o 8 kotců. P. Bureš zároveň 
upozornil, že dosud nebylo odborem životního prostředí zodpovězeno na dopis ze dne 13. 1. 
2007 (doložena jeho kopie spolu s podpisy občanů) - stížnost MUDr. Paučka. Stížnost se 
týká hlučnosti psího útulku a žádá o nápravu – přestěhování do vzdálenější lokality od 
bytové zástavby, nebo vybudováním funkční protihlukové bariéry. Komise se obrátí na odbor 
životního prostředí MmOl se žádostí o dořešení záležitosti  
termín: 6.5.2009 

            odpovídá: p ředseda komise 
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3. Komise konstatovala, že odbor vnějších vztahů a informací neodpověděl na vyžádané 
informace z předchozích jednání komise, které byly  opakovaně urgovány. Dopis adresovaný 
OVVI ze dne 17. 3. 2009 obsahuje následující žádosti o informace (viz rovněž bod D.7., 
odeslaná pošta, tohoto zápisu): 

• Informace o současném stavu ve věci stížnosti občanů ul. Na Vyhlídce a Letců na 
zaplavování sklepů rodinných domů  

• Informace o stávajícím vývoji ve věci dopravního zklidnění ul. Letců, Jožky 
Jabůrkové, Na Vyhlídce, západní, Lomená, Pod Strání, Neředínská, Družstevní  

• Informace o proinvestovaných finančních prostředcích KMČ Neředín za rok 2008  
• Informace o stávající situaci ve věci revitalizace studánky v ul. Úvoz 
 
Z těchto bodů bylo částečně zodpovězeno pouze na dotaz o proinvestovaných fin. 
prostředcích.  Jedná se však pouze o informaci o provozních náklad ech.  
Členové komise uložili předsedovi komise  vyvolat v této věci jednání s OVVI MmOl. 
termín: 6.5.2009 
odpovídá:  p ředseda komise   
 
 

Usnesení  
 
Jednání KMČ  č.12 Neředín ze dne 1.4.2009 ukládá: 
 
F.2.  
termín: 6.5.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
F.3. 
termín: 6.5.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod. 
 
Příští jednání komise se uskute ční ve st ředu 6.5.2009. 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Fra ntišek Mina řík 
                                                                                         předseda KMČ č.12 Neředín 
 
Přílohy: prezenční listina 

 
 

 


