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Komise městské části č.12 Neředín 
 

 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 3.2.2010 

 
 
 
Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu 
 
 
Program: 

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení z jednání dne 6.1.2010 
• C: doručená pošta 
• D: odeslaná pošta 
• E: různé 

 
 

A. Zahájení  
 
Po prezenci zahájil předseda v 17.0 hod. jednání komise městské části a řídil je po celou dobu 
jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 9 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání 
usnášeníschopná. 

 
 
       B. Kontrola usnesení z jednání dne 6.1.2010  
 
E.4. z 4.11.2009 
Návrh úpravy vodorovného značení na Tř. Míru – úkol zrušen z důvodu nečinnosti zpracovatele 
E.1.a. z 2.12. 2009 – splněno, PČR nemá zásadní námitky, je možno řešit cestou OD MmOl 
(odstranění stávajících DZ, návrh uplatnění zóny 30),  zajistí p. Jurtík, Šulc, Bureš, Minařík 
termín: 3.3.2010 
odpovídá: Jurtík, Šulc, Bureš, Mina řík  
E.1.b. z 2.12.2009 – splněno, možno uplatnit jako změnu stavby před dokončením 
E.2.a. z 2.12. 2009 – splněno, vlastníkem je město Olomouc 
E.2.b. z 2.12.2009 – kontaktovat KMČ č. 11. ve věci komunikací pěších u Timpa – úkol trvá 
termín: 3.3.2010 
odpovídá: Miroslav Bureš  
 
 
       C. Doručená pošta  
 

1. MmOl, majetkoprávní odbor, č.j. SmOl/Maj/22/5931/2009/Výs ze dne 22.12. 2009 – 
pronájem, případně odprodej p.č. 63/13, 64/2 a 649. 

Dle místního šetření: 
parcela p.č. 64/13 je udržována jako okrasná zahrádka. Funkčně souvisí s objektem č.o. 63 
parcela p.č. 64/9 funkčně souvisí s objektem č.o. 63 
parcela p.č. 64/2 funkčně souvisí s objektem č.o. 48 
KMČ doporu čuje: 
p.č. 64/13 prodat vlastníkům objektu č.o. 63 
p.č. 64/9 – dtto 
p.č. 64/2 prodat budoucímu vlastníkovi objektu č.o. 48 
Z výše uvedeného vyplývá, že KM Č nedoporu čuje zřízení parkovacího stání. 
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Případné zajištění další parkovací kapacity v území je třeba pojmout jako komplexní řešení pro 
celou příslušnou oblast. Postupná realizace parkovacích míst u jednotlivých stavebních objektů je 
řešení nekoncepční a nesystémové. Zkapacitnění stávajících parkovacích možností v oblasti ul. 
Neředínská je obsahem připravované akce „Ul. Neředínská, U Dvora, Letců – rekonstrukce 
komunikace a inženýrských sítí“.  
             termín: 3.3.2010 
             odpovídá: p ředseda komise 
      2.  MmOl, majetkoprávní odbor, č. j. SmOl/Maj/22/27/2010/ Sa ze dne 11.1.2010 – pronájem 
případně prodej části p.č. 265/207 za účelem majetkoprávního narovnání. Komise doporu čuje 
pronájem. 
             termín: 3.3.2010 
             odpovídá: p ředseda komise 
      3.   MmOl,OVVI, e-mail ze dne 2.2.2010, Mgr. V. Puhač – harmonogram sběrových sobot 

4. stížnost p. Kožušníčka na Český rybářský svaz – na vědomí  
5. MmOl, odbor životního prostředí  č. j. SmOl/ŽP/55/15730/2009/Hu ze dne 22.1.2010 – 

oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení – rekonstrukce komunikace a 
inženýrských sítí – vodního díla – ul. Neředínská, U Dvora, Letců 

6. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ze dne 21.1.2010 – varovný leták 
7. MmOl, OVVI, V. Puhač, e-mail ze dne 26.1.2010 – informace o problematice ořezů stromů 
8. MmOl, OŽP, č.j.SmOl/ŽP/55/105/2010/Ste ze dne 56.1.2010, Ing. Steigerová – odstranění 

šípkových keřů v ul. Na Vyhlídce a Lomená. Urgovat špatné provedení  
            termín: 3.3.2010 
            odpovídá: p ředseda komise 
 
 
D. Odeslaná pošta  
 

1. MmOl,OD, Ing. Pospíšilová ze dne 1.2.2010 - návrhy na opravu (vybudování) chodníků, 
parkovacích ploch a cyklistických stezek v městské části Neředín 

 
 
E. Různé 
 

1. návrh na odstranění starých nefunkčních přístřešků na popelnice na ul. Norská - nejsou 
majetkem města, jsou součástí jednotlivých bytových domů 

2. členové komise - urgence žádosti ze dne 22.7.2009 – chybějící názvy ulic Na Vyhlídce (2x), 
Lomená (1x), Letců (1x). Odstranění nápisu „J. Jabůrkové“ z domu tř. Míru č.o. 101 ze strany 
hlavního vchodu do budovy (zezadu). Bude uplatněno cestou OVVI, Mgr. V. Puhače 

           termín: 3.3.2010 
           odpovídá: p ředseda komise 
     3.   členové komise - stížnost – zimní údržba vozovky ul. Na Vyhlídce byla provedena až  
           v únoru. Připomínka bude uplatněna cestou OVVI, Mgr. V. Puhače  
           termín: 3.3.2010 
           odpovídá: p ředseda komise 

4. jednání se zúčastnili strážníci MPO č.140 a 157 
 
 
Usnesení 
 
Jednání KMČ č.12 Neředín dne 3.2.2010 ukládá: 
 
E.1.a. z 2.12.2009 – vyplývající úkol 
návrh uplatn ění zóny 30 
termín: 3.3.2010 
odpovídá: Jaromír Jurtík, Jaroslav Šulc, Miroslav B ureš, Ing. František Mina řík 
 
E.2.b. z 2.12.2009 – úkol trvá 
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kontaktovat KM Č č.11 ve věci komunikací p ěších u Timpa 
termín: 3.3. 2010 
odpovídá: p. Bureš 
 
C.1. 
termín: 3.3.2010 
odpovídá: p ředseda komise 
 
C.2. 
termín: 3.3.2010 
odpovídá: p ředseda komise 
 
C.8. 
termín: 3.3.2010 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.2. 
termín: 3.3.2010 
odpovídá: p ředseda komise  
 
E.3. 
termín: 3.3.2010 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.0 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční 3.3.2010 v 17.0 hod. 
 
Zapsal: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
Zápis byl projednán s OVVI dne 24.2.2010    
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ing. František Minařík 
                                                                                         předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


