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Komise městské části č.12 Neředín 
 

 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 5.5.2010 

 
 
Přítomni: Dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu 
 
 
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík 
 
 
Program: 

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení z jednání dne 7.4.2010 
• C: doručená pošta 
• D: odeslaná pošta 
• E: různé 

 
 
A.  Zahájení  
 
Po prezenci zahájil předseda v 17,00 hod. jednání komise městské části a řídil je po celou dobu 
jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 8 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání 
usnášeníschopná. 
 
 
B.  Kontrola usnesení z jednání dne 7.4.2010  
 
C2, C3, C4, C5 – viz odeslaná pošta 
E3 - splněno 
 
 
C.  Doručená pošta  
 

1. MMOl, OVVI, Mgr. Puhač,  e-mail ze dne 29.4.2010 – postoupení návrhů na opravy 
chodníků  po  zimním období odboru dopravy MMOl 

2. Technické služby města Olomouce ze dne 23.4.2010 – přehled činností v květnu 2010 
3. LIC technika s.r.o. Klatovy – nabídka rozvaděčů LIC 
4. MMOl, majetkoprávní odbor, č.j. SMOl/Maj/22/1330/2010/Sk ze dne 1.4.2010 – pronájem  

části pozemku p.č. 78/22 – zřízení letní předzahrádky restaurace „U Letců“ – komise nemá 
námitek  

termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

5. MMOl, majetkoprávní odbor, č.j. SMOl/Maj/22/2050/2008/Ji ze dne 19.4.2010 – prodej 
budovy s pozemkem p.č. 1399 (objekt č. 13) – zřízení skladových prostor a chráněného 
pracoviště pro postižené občany  

Z hlediska ÚPnSÚ Olomouc je předmětný objekt součástí současně zastavěného území v ploše 
funkčního typu KV -   vysokoškolské areály. 
KV vysokoškolské areály v četně ubytovacích areál ů 
Slouží pro umístění rozsáhlejších, samostatně vymezitelných komplexních areálů vysokého školství 
včetně ubytování studentů a zaměstnanců a potřebného zázemí. 
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Přípustné:  
• stavby a zařízení výuková, sportovní a rekreační, kulturní  
• zařízení administrativy, ubytování, stravování a služeb  v kapacitě pro potřeby areálu  
• drobné maloobchodní provozovny  
• objekty statické dopravy v integraci s jinou přípustnou funkcí nebo samostatné podzemní 
 
Výjime čně přípustné:  
• stavby pro výzkumnou činnost a praktickou aplikaci výzkumu včetně služeb souvisejících 

s výzkumnou činností  
• bydlení správců a provozovatelů zařízení  
• zařízení kultury, sportu, veřejného ubytování, veřejného stravování, služeb, administrativy, to 

vše i v kapacitě převyšující potřebu areálu 
• maloobchodní zařízení kat.I  
• objekty statické dopravy v komplexu hlavní stavby a ve vazbě na hlavní funkci 
• oplocení areálů neomezující průchodnost v širším území 
Komise prodej nedoporu čuje  
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
     6.  MMOL, majetkoprávní odbor, č.j. SMOL/Maj/22/1002/2010/Ji ze dne 31.3.2010 – prodej části 
pozemku p.č. 429/4 – zřízení parkovací plochy pro sanitní vozidla  
Dle ÚPnSÚ Olomouc – Systém zeleně a ochrany krajiny – je předmětnou částí pozemku vedena 
trasa biokoridoru, která je součástí územního sytému ekologické stability. Stavba parkovací plochy 
je v této souvislosti stavbu nepřípustnou. 
Komise prodej nedoporu čuje.  
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise     
 
 

A. Odeslaná pošta  
 
1.  MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/7070/2009/Sa  (C2) 
2.  MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/653/2010/Ji  (C3) 

            3.  MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/496/2010/Sk  (C4) 
4.  MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/1215/2010/Pr  (C5) 
5.  MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/1002/2010/Ji   
  
 

B. Různé 
 
1.  požadavek občanů na  umístění preventivního radaru na ul. U Kovárny a tř. Svornosti. Zajistí 
MPO 
2. upozornění na problematické parkování motorových vozidel před vjezdy do domů v ul. J. 
Jabůrkové 
3.  informace - 18.5.2010 se koná na stavebním odboru MMOL jednání ve věci stavby polyfunkčního 
objektu na tř. Míru 
4.  jednání komise se zúčastnil strážník MPO č. 157  
 
 
Usnesení. 
 
Jednání KMČ č.12 ukládá: 
 
C.4. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
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C.5. 
termín:ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
C.6. 
termín: ihned 
odpovídá:p ředseda komise 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční 2.6.2010 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
Zápis byl projednán s OVVI MMOL dne: 20.5.2010 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Fra ntišek Mina řík 
                                                                                          předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
 
 
Přílohy: prezenční listina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


