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Komise městské části č.12 Neředín 
 

 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 3.3.2010 
 
 
Přítomni: Dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
Program: 

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení z jednání dne 3.2.2010 
• 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 8 členů komise. Komise byla celou dobu jednání 
usnášeníschopná. 
 
 
B. Kontrola usnesení z jednání dne 3.2.2010  
 
E.1.a z 2.12.2009 – příprava dopravního zklidnění vybraných ulic – příprava běží 
E.2.b z 2.12.2009 – součinnost s KMČ 11 - úkol trvá 
termín: 7.4.2010 
odpovídá : Miroslav Bureš 
C.1. – viz odeslaná pošta 
C.2. -          dtto 
C.8. -          dtto 
E.2. -          dtto 
E.3. -          dtto     
 
 
C. Doručená pošta  
 
1. MPO, výsledky umístění represivního a preventivního  radaru – na vědomí 
2. MmOl, OKR, č.j. SmOl/OKR/19/291/2010/Ku ze dne 1.2.2010 – oznámení o projednávání návrhu 
zadání souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc 
3. MmOl, odbor dopravy, č.j. SmOl/OD/109/221/2010 ze dne 22.1.2010 – změny jízdních řádů od 
14.2.2010 – na vědomí 
4. MmOl, odbor stavební, č.j. SmOl/ÚSO/77/2861/Če ze dne 5.2.2010, zaslání opisu protokolu – 
umístění stavby „Polyfunkční objekt na tř. Míru“ 
5. MmOl, odbor dopravy, č.j.SmOl/OD/109/260/2010/JK ze dne 8.2.2010 – návrhy KMČ č. 12 na 
vybudování nových chodníků, cyklostezek a parkovišť, postoupení nových staveb odboru investic 
6. MmOl, majetkoprávní odbor, č. j. SmOl/Maj/22/3098/2006/Ji ze dne 27.1.2010 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 429/4. Komise doporu čuje  prodat pouze část přiléhající 
k objektu ve vlastnictví žadatele (viz situace, dokresleno červeně). Komise  nedoporu čuje zřízení 
nového vjezdu ze silnice II/448. Vjezd je na horizontu a v blízkosti přechodu pro chodce. Nachází se 
v kolizi s navrhovanou cyklotrasou. 
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termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
7. MmOl, majetkoprávní odbor, č. j. SmOl/Maj/22/6927/2009/Ji ze dne 25.1.2010 – žádost o sdělení 
stanoviska k darování pozemků nacházejících se v areálu bývalých kasáren Neředín. Z hlediska 
Územního plánu sídelního útvaru Olomouc se předmětný záměr nachází v ploše funkčního typu VT 
– podnikatelské a technologické parky 
VT podnikatelské a technologické parky  
Slouží pro umístění provozoven lehké výroby, čistých technologií nevykazujících škodlivé vlivy 
na okol í, sídel firem, v rozvolněné zástavbě v zeleni, se zajištěním průchodnosti území, s max. 
podílem zastavěných a zpevněných ploch do 50 % celkové rozlohy plochy pozemků jednotlivých 
zařízení, s vyššími nároky na kultivované architektonické pojetí. 
Přípustné: 
• inova ční čisté technologie  a vhodná lehká výroba nevyžadující pásma hygienické ochrany  
• zařízení administrativy integrované s jinou přípustnou funkcí i v samostatných objektech  
• sklady a skladové plochy odpovídajícího rozsahu ve vazbě na výrobní kapacity  
• byty vlastníků, správců a provozovatelů zařízení  
Výjime čně přípustné:  
• ubytovny  
• zařízení veřejného stravování  
• zařízení kulturní, sportovní a zábavní 
• zařízení zdravotní, školská  
• drobné maloobchodní provozovny  

⇒ to vše pro obsluhu území  a ve vazbě na potřeby hlavní funkce  
• velkoobchodní zařízení ve vazbě na skladové či výrobní kapacity 
• zahradnictví  
• oplocení jednotlivých zařízení neomezující průchodnost území 
 
Komise nedoporu čuje darování p ředmětného majetku k navrhovanému zám ěru. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
8. dopis z KMČ Lošov, e-mail ze dne 22.2.2010 – zvýšení daně z nemovitosti v okrajových částech 
Olomouce a další, žádost o sdělení stanoviska. 
Rozhodnuto hlasováním: jednomyslně – komise se k dokumentu nebude vyjadřovat.  
termín: 7.4.2010 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
D. Odeslaná pošta.  
 
1. MmOl, majetkoprávní odbor, č. j. SmOl/Maj/22/5931/2009/Výs ze dne 22.12.09 (C1)  
2  MmOl, majetkoprávní odbor, č. j. SmOl/Maj/22/27/2010/ ze dne 11.1.2010 (C2) 
3. MmOl, OŽP, Ing. Jitka Štěpánková č.j.SmOl/ŽP 55/105/2010/Se ze dne 23.2.2010 (C3) 
4. MmOl, OVVI, Mgr. Vladimír Puhač ze dne 23.2.2010 (E2) 
5. MmOl, OVVI, Mgr. Vladimír Puhač ze dne 23.2.2010 (E3) 
 
 
E. Různé 
 
1. pracovníci Policie ČR a strážníci Městské policie Olomouc  byli upozorněni na dlouhodobé 
parkování vozidla v protisměru v ul. Letců s požadavkem o dořešení 
2. pracovníci Policie ČR informovali o připravovaných besedách se seniory  
3. strážníci MP Olomouc informovali o zdroji navážky zeminy na pozemku u točny tramvaje – jedná 
se o přechodnou navážku z výstavby na soukromém pozemku 
4. dne 15. 3. 2010 ve 14 hod. se uskuteční v obřadní síni olomoucké radnice již deváté slavnostní 
setkání jubilantů seniorů městské části Neředín za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina 
Tesaříka, připravené komisí městské části Neředín spolu s odborem školství MmOl.  
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Za KMČ se zúčastní předseda komise a p. Jurtík 
6. Jednání komise se zúčastnili pracovníci PČR č. 318920 a 320937 a strážníci MP Olomouc č. 140 
a 157. 
 
 
Usnesení. 
 
Jednání KMČ č.12 Neředín dne 3.2.2010 ukládá: 
 
E.2.b. z 2.12.2009 
termín: 7.4.2010 
odpovídá: Miroslav Bureš 
 
C.6. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
C.7. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
C.8. 
termín: 7.4.201 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.45 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční dne 7.4.2010 
 
Zapsal. Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
Zápis byl projednán s OVVI dne 23.3.2010 
 
  
 
 
                                                                                                 Ing. František Mina řík 
                                                                                            předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
 
Přílohy: prezenční listina 


