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Komise městské části č.12 Neředín 
 

 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 1.9.2010 
 
Přítomni: Dle přiložené 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 komise ze dne 4.8.2010 
• C: doručená pošta 
• D: odeslaná pošta 
• E: různé 

 
 
A. Zahájení  

 
Po prezenci zahájil předseda komise Ing. František Minařík v 17,00 hod. jednání komise městské 
části a řídil je po celou dobu. V průběhu jednání bylo přítomno 6 členů komise. Komise byla po 
celou dobu jednání usnášeníschopná. 
 
 
B. Kontrola usnesení z jednání komise dne 4.8.2010  
 
E2 viz různé 
E3 viz odeslaná pošta 
E4              dtto 
E5              dtto 
 
 
C. Doručená pošta  
 

1. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/2050/2008/Ji ze dne 18.8.2010 – žádost o 
sdělení stanoviska k pronájmu budovy č. 13 v areálu letiště Neředín, parc. č. 1399  za 
účelem vybudování sportoviště pro freestylové sporty. Komise nemá námitek 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

2. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/3396/2010/Ji ze dne 4.8.2010 – žádost o 
sdělení stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 429/4 za účelem umístění a 
provozování nadzemní čerpací stanice leteckých pohonných hmot. Dle ÚPnSÚ Olomouc se 
navrhovaná stanice nachází na rozhraní návrhových ploch s funkcí VT – podnikatelské a 
technologické parky a KK – areály výroby a služeb. V plochách s funkcí VT není navrhovaná 
aktivita ani výjímečně přípustná, v plochách KK je výjímečně přípustná pouze v komplexu 
s jinou přípustnou funkcí a to pouze s přístupem z hlavních komunikací. V navrhované 
poloze koliduje stanice s trasou navrhované komunikace. Komise pronájem za 
navrhovaným ú čelem nedoporu čuje. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
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3. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/OPD/28/227/2010/Mi ze dne 26.8.2010 – žádost o 
sdělení stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 633 za účelem zřízení zázemí k bytové 
jednotce domu. Komise nemá námitek.  
termín: ihned 

            odpovídá: p ředseda komise 
4. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/4117/2010/Výs ze dne 5.8.2010 – žádost o 

sdělení stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 247/24 za účelem užívání zeleninové 
zahrádky. Komise nemá námitek. 
termín: ihned 

            odpovídá: p ředseda komise 
 
 

D. Odeslaná pošta  
 

E3 – odbor dopravy MMOL Ing. Jitka Koníčková, 30.8.2010  
E4 – odbor životního prostředí MMOl, Ing. Jitka Štěpánková, 31.8.2010 
E5 - odbor investic MMOL, Ing. Ivo Tichý, e-mail 30.8.2010 
 

 
E. Různé 
 

1. zklidnění ulic Letců, Na Vyhlídce, Lomená, J. Jabůrkové – navržené řešení bude 
projednáno s odborem dopravy MMOl, p. Holým a následně s Policií ČR v měsíci říjnu. 

               termín: 3.11. 2010 
               odpovídá: Jaromír Jurtík, Jaroslav Š ulc   

2. s OVVI, Mgr. V. Puhač: prověřit realizované a profinancované akce z prostředků KMČ 
Neředín v roce 2010, v jakém stavu je akce „studánka“, možný nákup drobného materiálu 
a datum vyúčtování, zajistit označení ulic Letců a Na Vyhlídce 
termín: 6.10.2010  

               odpovídá: p ředseda komise 
3. návrh na změnu umístění informačních vitrín KMČ – varianty: 

• z ul. Neředínská  (u telefonní budky) vitrínu přemístit na ul. Okružní k parkovišti na 
Dělnické ul.  

• vitrínu na tř. Míru (u bývalé samoobsluhy) přemístit  
- k trafostanici u hřiště na ul. U Kovárny 
- k prodejně drogerie na ul. Helsinská 
- k plakátovací ploše na tř. Míru (u tramvajové zastávky U Kovárny) 

Bude dořešeno na jednání komise dne 6.10.2010 
termín: 6.10.2010 
odpovídá: KM Č 

          4. Jednání se zúčastnili strážníci Městská policie Olomouc č157 a 192 
 
 
 
 
USNESENÍ 

 
Jednání KMČ ukládá: 
 
C.1. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
C.2. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
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C.3. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
C.4. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.1. 
termín: 3.11.2010 
odpovídá: Jaromír Jurtík, Jaroslav Šulc 
 
E.2. 
termín: 6.10.2010 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.3. 
termín: 6.10.2010 
odpovídá: KM Ć 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.20 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční dne 6.10.2010  
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
Zápis byl projednán s OVVI dne: 22.9.2010 
 
 
 
 
                                                                                     
 
                                                                                      Ing. František M inařík 
                                                                                 předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
 
 
 
Přílohy: prezenční listina 
         
 
 
 
 


