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Komise městské části č.12 Neředín 
 

 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 7.7.2010 

 
 
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu 
 
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil pověřený člen komise Jaroslav Šulc 
 
Program: 

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení z jednání dne 2.6.2010 
• C: doručená pošta 
• D: odeslaná pošta 
• E: různé 

 
 

A.  Zahájení  
 

Po prezenci zahájil p. Šulc 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 2.6.2010  
 
C1 – splněno 
C3, E1, E2 – viz odeslaná pošta 
 
 

C.  Doručená pošta  
 

1. TSMO ze dne 25.6.2010 – plán prací na měsíc červenec 2010  
2. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/2050/2008/Ji ze dne 31.5.10 –žádost o sdělení 

stanoviska k pronájmu s následným prodejem budovy na pozemku parc. č. 1399 (objekt 13) za 
účelem vybudování sportovního zařízení. Komise nemá námitek . 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

3. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/1485/2010/Ji ze dne 9.6.10 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji části budovy na pozemcích parc. č. 1346/1, 1346/2, 1346/3, 1346/4 a 
1346/5 a pozemek parc. č. 1346/1 za účelem vybudování a provozování zámečnické dílny. 
Z hlediska Územního plánu sídelního útvaru Olomouc je předmětná nemovitost součástí 
současně zastavěného území ve funkční ploše VT – podnikatelské a technologické parky. V této 
funkci jsou přípustné čisté technologie , administrativa a byty. Komise prodej nemovitosti za 
požadovaným účelem nedoporu čuje. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

 4.  MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/2349/2010/To ze dne 9.6.10 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 487/4 v k. ú. Neředín za účelem stavby garáže. 
Jedná se o zábor veřejného prostranství – zeleně. Umisťování jednotlivých garáží do zelených 
ploch mezi obytnými domy je v současné době nepřijatelným excesem. Zvláště umisťování 
prefabrikovaných typů město Olomouc zásadně odmítá a považuje je za zcela nevhodné. 
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Ochrana veřejných prostranství je veřejným zájmem chráněným  stavebním zákonem a jeho 
prováděcími vyhláškami, kromě toho je jedním z významných požadavků uvedených ve 
schváleném zadání nového územního plánu. Komise prodej předmětné části pozemku za 
požadovaným účelem nedoporu čuje. 

       termín: ihned 
      odpovídá: p ředseda komise 
 5.  MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/3233/2010/Ji ze dne 16.6.10 – žádost o sdělení 

stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 290/9 za účelem vybudování polní dráhy pro 
terénní RC modely. Komise nemá námitek.   

      termín: ihned 
      odpovídá: p ředseda komise 
6.   MMOl, odbor VVI Mgr. V. Puhač, e-mail ze dne 2.6.2010 – informace o zastávkách informačního 
      autobusu k novému územnímu plánu 
7.   MMOl, odbor VVI, Mgr. V. Puhač, e-mail 17.6.2010 – kopie požadavku  o opravu havarijního 

stavu osvětlení v zasedací místnosti Politických vězňů 2 
8.  směna pozemků p.č. 265/5, 265/140 a 265/262, vše v k.ú. Neředín za pozemky p.č.446/1, 

446/12, 447/1 a 450/1 ( město Olomouc) vše v k.ú. Slavonín. Komise nemá námitek 
       termín: ihned 
       odpovídá: Kate řina Vařeková 
 

D.  Odeslaná pošta  
 

1. C3 – č.j.SMOL/Mj/22/2409/2010/Š 
2. E1 – stížnost na dětské hřiště ul. Politických vězňů č.o. 15 
3. E2 – stížnost na závadu chodníku 
 
 
E.  Různé 
 
1. p. Jäckl – dotaz ke konceptu nového územního plánu, k záměru vybudování křižovatky ulic 
Pražská x Norská. Informace bylo možno získat: na výstavě na ul. Hynaisova, v informačním 
autobusu, na veřejných projednáních o ÚPn. V současné době: na veřejném projednání a na 
odboru koncepce a rozvoje MMOL. Připomínky a námitky lze uplatnit standardním způsobem na 
příslušných  tiskopisech.  
2. technický stav zasedací místnosti – komise konstatuje neúnosný stav a navrhuje nápravu  
s možností využití fin. prostředků komise. Bude předjednáno s OVVI. 
termín: 4.8.2010  
odpovídá: p ředseda komise 
3.  připomínka KMČ Neředín ke konceptu nového územního plánu -  viz seznam „Přijaté 
připomínky a námitky“, č.314 

   4.  předsedající rozdal materiály do informačních skřínek 
   5.  jednání se zúčastnil strážník MPO č.157 
 
 
USNESENÍ 
 
Jednání KMČ ukládá: 
 
C.2. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
C.3. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
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C.4. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
 
C.5. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
C.8. 
termín: ihned 
odpovídá: Kate řina Vařeková 
 
E.2. 
termín: 4.8.2010 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.0 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční 4.8.2010  
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
Zápis byl projednán s OVVI MMOL dne: 10.8.2010 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Ing. František Minařík 
                                                                                     předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
Přílohy: presenční listina 
 

 
 

 
 


