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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 4.5.2011 

 
Prezence: dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.0 hod. 
 
Program:  A. zahájení 
                 B. kontrola usnesení  
                 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 12 členů komise.  Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.  
 
 
B. Kontrola usnesení  
 
D.6. viz odeslaná pošta 
D.7.           dtto 
D.8.           dtto 
D.11.         dtto 
E.3.           dtto 
E.5. projednáno na OD  
E.9. projednáno na OVVI 
 
C. Odeslaná pošta  
 
1. MMOL, majetkoprávní odbor, č.j. SMOL/Maj/22/1702/2011/Pr ze dne 30.3.2011 (D6) 
2. MMOL, majetkoprávní odbor, č.j. SMOL/Maj/22/924/2011/Sk ze dne 6.4.2011 (D7) 
3. MMOL, majetkoprávní odbor, č.j. SMOL/Maj/22/6547/2007/Ji ze dne 12.4.2011 (D8) 
4. MMOL, odbor dopravy, Ing. Jitka Kmoníčková, regulační opatření na ul. gen. Píky  (D11) 
5. MMOL, odbor dopravy, Ing. Jitka Kmoníčková, parkování na ul. gen. Píky  (E3)  
 
 
 
D. Doručená pošta  
 
1. Technické služby města Olomouce ze dne 26.4.2011 – přehled činnosti v měsíci květnu. 
 
2. e-mail OVVI, Mgr. V. Puhač ze dne 20.4.2011 – informace o možnostech čerpání finančních 
prostředků komise na rok 2011 dle jednotlivých položek rozpočtu SMOl. 
 
3. e-mail, Vladimír Doležal ze dne 19.4.2011 -  žádost o informaci k opravě vozovky a chodníku ul. 
Neředínská v prostoru za restaurací U rybníčku.  
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Odpověděl předseda komise, e-mail ze dne 19.4.2011. 
  
4. e-mail, Technické služby města Olomouce, Pavla Holubčíková ze dne 18.4.2011 – informace o 
výluce sběrového dvora v Neředíně. 
 
5.MMOl, odbor životního prostředí, č. j. SMOl/ŽP/55/2422/2011/Jar ze dne 28.3.2011 – zvláštní 
užívání zeleně, na vědomí. 
 
6.MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/1702/2011/Pr ze dne 30.3.2011 – žádost o sdělení 
stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 849/30 pro společnost ČEZ Distribuce a.s. za účelem 
umístění trafostanice. Komise nemá námitek. Bude postoupeno majpr. odboru.  
Schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
7.MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/924/2011/Sk ze dne 6.4.2011 – žádost o sdělení 
stanoviska k pronájmu částí pozemků parc.č. 549/3, 480/29 a 515/1, 526/1 za účelem umístění 
informačních navigačních značení. Komise nemá námitek. Bude postoupeno majpr. odboru. 
Schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
8. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/6547/2007/Ji ze dne 12.4.2011 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji budovy stojící na pozemku parc. č. 1290, objekt č. 29 v areálu letiště za účelem 
zřízení a provozování Muzea vojenské historie. Komise nemá námitek. Bude postoupeno majpr. 
odboru. 
Schváleno  
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
9. e-mail MMOl, OVVI, Mgr. V. Puhač ze dne 4.4.2011 – sdělení OŽP Ing. J. Štěpánková , odbor 
životního prostředí, Ing. Štěpánková – odpověď na požadavky komise, doplnění herních prvků u 
rybníčku a kácení a ořezy zelně na ul. Norská.  
 
10.ČEZ Distribuce a. s. ze dne 21.4.2011, informace o přerušen dodávky elektřiny. 
 
11. p. Radomír Dokoupil, Gen. Píky 8. ze dne 4.5.2011 – návrh na dopravně regulační opatření na 
ul. Gen. Píky. Bude postoupeno příslušnému odboru MMOL. 
Schváleno 
termín: 1.6.2011 
odpovídá: p ředseda komise  
 
 
 
 
 
E. Různé 
 
1. Členové komise se obrátili na MPO se žádostí o dohled nad dodržováním pravidel „zóny 30“  
v Neředíně.  
  
2. Policie ČR upozornila občany na vykrádání sklepů a společných prostor domů.  
  
3. Upozornění občanů na chybné parkování vozidel na ul. Gen. Píky, kde vozidla blokují 
bezbariérové sjezdy. Bude postoupeno příslušném odboru MMOL s požadavkem na úpravu 
dopravního značení.  
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Schváleno 
termín: 1.6.2011 
odpovídá: p ředseda komise 
 
4. Předseda komise požádal MPO o řešení parkování vozidel na vjezdech do rodinných domů na tř. 
Míru, kde blokují chodníky. 
 
5. Po diskusi bylo přijato usnesení zjistit na příslušném odboru MMOL přibližný investiční náklad na 
úpravu (posunutí) tramvajového ostrůvku zastávky Hřbitovy (ve směru do města) tak, aby se zvýšila 
bezpečnost  manévru odbočení motorových vozidel z tř. Míru do ul. Neředínská. 
Schváleno 
termín: 1.6.2011 
odpovídá: p ředseda komise 
 
6. Člen komise p. Kouřil požádal o posečení trávy kolem dětských hřišť na ul. Gen. Píky a Polit. 
vězňů.  
 
7. Člen komise B. Záhora upozornil na nevhodné polohové řešení autobusové zastávky U letiště.  
 
8. Upozornění na rozbité pískoviště u č.o.11 na ul. Rumunská  
 
9. Komise konstatovala, že člen KMČ Benedikt Záhora, ODS, má bydliště Těšetice 169, což je v 
rozporu s článkem 4. Statutu komise městských částí. Předseda komise tuto skutečnost projedná 
s pracovníkem MMOL, který garantuje činnost komisí městských částí. 
Schváleno 
termín: 1.6.2011 
odpovídá: p ředseda komise 
 
10. Jednání komise se zúčastnili: PČR 320939 

                                                MPO 157 
 
 
 

USNESENÍ 
 
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 
 
Komise ukládá: 
 
D.6. Komise nemá námitek, bude postoupeno majpr. odboru. 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
D.7. Komise nemá námitek, bude postoupeno majpr. odboru. 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
D.8. Komise nemá námitek, bude ostouzeno majpr. odboru 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
D.11. Bude postoupeno příslušnému odboru MMOL 
termín: 1.6.2011 
odpovídá: předseda komise 
 
E.3. Bude postoupeno příslušnému odboru MMOL 
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termín: 1.6.2011 
odpovídá: předseda komise 
 
E.5. Zjistit informace na příslušném odboru MMOL 
termín: 1.6.2011 
odpovídá: předseda komise 
 
E.9. Projednat s příslušným odborem MMOL 
termín: 1.6.2011 
odpovídá: předseda komise 
 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 19.0 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční  1.6.2011 
 
Zapsal: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík  
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ing. František Mina řík 
                                                                                        předseda KMČ č.12  Neředín 
 
 
 
Přílohy: Prezenční listina 
 
 


