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   Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 6.4.2011  

 
Prezence: dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.  

 
Jednání bylo zahájeno v 17.0 hod. 
 
Program: 

         A: zahájení 
         B: kontrola plnění usnesení z jednání dne 2.3.2011 
         C: odeslaná pošta 
         D: doručená pošta 
         E: různé 
 

 
A. Zahájení  

 
Po prezenci zahájil  předseda komise  jednání a řídil je v celém průběhu. Po dobu jednání bylo 
přítomno 9 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.  
 
 
B. Kontrola pln ění usnesení z jednání dne 2.3.2011  
 
E.6. ze dne 2.2.2011 – dořeší p. Bureš 
C.1. viz odeslaná pošta 
E.4.            dtto 
E.5.            dtto 
E.6.            dtto 
E.7.            dtto 
 
 
C. Odeslaná pošta  
 
1. primátor města, 30.4.2011, příprava nové, obecně závazné vyhlášky (D.2.) 
2. MMOL, odbor majetkoprávní, č.j. SMOL/Maj/22/1633/2011/Ji (D.5.)  
3. MMOL, odbor majetkoprávní, č.j. SMOL/Maj/22/3098/2006/Ji (D.6.) 
4. MMOL, odbor majetkoprávní, č.j.SMOL/Maj/22/554/2011/Výs (D.7.) 
5. MMOL, odbor majetkoprávní, č.j.SMOL/Maj/22/5924/2010/Š (D.8.)    
6. MMOL, OŽP, Ing. Štěpánková (D.9.) 
                                                
 
 
D. Doručená pošta  

 
1. OVVI, Mgr. V. Puhač, e-mail ze dne 4.4.2011 – informace o korespondenci mezi OVVI, OŽP a 
OKR ve věci náhradní výsadby na ul. Norská, prořezání stromů a doplnění herních prvků na 
dětském hřišti u rybníčku v Neředíne. 
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2. OVVI, Mgr. V. Puhač, e-mail ze dne 23.3.2011 + kopie dopisu primátora ze dne 18.3.2011– 
žádost o podklady pro novou , obecně závaznou vyhlášku města  
Komise vybrala tyto lokality:  parkoviště u hřbitova 

                                  dětská hřiště v městské části 
schváleno 
termín: 30.4.2011 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 3. Technické služby města Olomouce ze dne 25.3.2011 – přehled činnosti v měsíci dubnu 
 
 4. MMOl, odbor investic, Ing. Hana Zubalíková č. j. SMOl/046571/2011/OI/PR/Zub ze dne 
16.3.2011 – informace o zařazení přípravy projektové dokumentace  „Neředín – park Západní“ do 
návrhu plánu investic pro rok 2012 
 
5. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/1633/2011/Ji ze dne 28.3.2011 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji pozemku p.č. 265/262 a části pozemků p.č 265/5, 265/140 a 265/139 za 
účelem výstavby RD.  
Dle ÚPnSÚ Olomouc jsou předmětné pozemky součástí plochy ZP – plochy parků a parkových 
úprav. Výstavba RD je v této ploše funkcí nepřípustnou. Odd. koncepce zeleně a rekreace OKR 
navrhlo v této lokalitě „Park západní“, který je koncipován jako rekreační plocha. V tomto smyslu 
požádala KMČ Neředín odbor investic MMOL o zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. 
Rovněž tak předložilo výše uvedené oddělení zprávu pro jednání RMO dne 19.4.2011 s návrhem 
usnesení: RMO ukládá OI zajistit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace chodníku 
a nezbytných terénních modelací Parku západní a na základě jeho výsledku zajistit rozpočtovou 
změnu z akce „Realizace investičních akcí dle požadavků KMČ“. Komise prodej nedoporu čuje.  
schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
6. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/3098/2006/Ji ze dne 21.3.2011 - žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji části pozemku p.č. 429/4 za účelem vybudování příjezdové komunikace, 
skladovací a parkovací plochy k budově č. p. 889 v areálu letiště.  
Dle ÚPnSÚ je předmětný pozemek součástí plochy KK – areály výroby a služeb. Skladovací 
prostory jsou v této ploše funkcí vyjímečně přípustnou. Dle ÚPnSÚ je předmětnou plochou vedena 
navržená trasa tramvajové trati vedoucí k nově navržené smyčce. Komise prodej nedoporu čuje. 
schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise  
 
7. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/554/2011/Výs ze dne 17.2.2011 
- žádost o sdělení stanoviska k pronájmu pozemku p.č. 247/22  za účelem přechodu nájmu a 
užívání zeleninové zahrádky. Komise nemá námitek . 
schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
8. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/5924/Š ze dne 17.3.2011 – žádost o sdělení 
stanoviska k pronájmu části pozemku p.č. 53/33 za účelem rozšíření zahrady k RD v ul. Družstevní 
č. p. 687.  
Dle ÚPnSÚ Olomouc je předmětným prostorem vedena hlavní pěší trasa. Vzhledem k zachování 
max. průchodnosti územím komise pronájem nedoporu čuje .  
schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
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9. MMOL, OVVI, Mgr. Vladimír Puhač ze dne 8.3.2011 – přeposlání mailu z OŽP, Ing. Jitka 
Štěpánková – žádost o uvedení městských zelených ploch, které dosud nebyly udržovány a komise 
požadují jejich údržbu. Tato by byla zahrnuta do plánu rozpočtu pro rok 2012 
 Komise navrhuje : 

• cca 20 m kolem rybníka v Neředíně odstranit náletové dřeviny 
schváleno 
termín: 4.5.2011 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
E. Různé 
 
1.strážníci MP informovali komisi o odstranění vozidla z ul. Neředínská, na což byli upozorněni  na 
minulém jednání komise 
2. jednání se zúčastnil strážník MPO č. 157 a pracovníci PČR č. 320939 a 321857  
 
 
 
 
 
USNESENÍ 
 
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 
 
Komise ukládá: 
 
D.2. Odpověď primátorovi města. 
termín: 30.4.2011 
odpovídá: předseda komise 
 
D.5. Komise prodej nedoporučuje 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise  
 
D.6. Komise prodej nedoporučuje 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
D.7. Komise nemá námitek 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
D.8. Komise pronájem nedoporučuje 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
D.9. Požadavek na OŽP MMOL 
termín: 4.5.2011 
odpovídá: předseda komise  
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.0 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční 1.6.2011 
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Zapsal: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
                                                                                                           Ing. František Mina řík 
                                                                                                       předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
Přílohy: Prezenční listina 


