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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 1.6.2011 

 
 
 
 
Přítomni: Ing. Minařík František, Vařeková  Kateřina, Bureš  Miroslav, RNDr. Fišer  Jiří Ph.D., MUDr. 
Gremlicová  Bohumila, Haviger  Radek, Jurtík  Jaromír, Kou řil  Jan, Ludma  Lubor, Polívka  Petr, 
Ing.  Skoumal  Martin, Šarapatka  Petr, Šulc  Jaroslav, Mgr. Vodáková  Soňa 
   
Nepřítomni: Záhora  Benedikt  
 
Hosté: Ing. Vilém Švec    
 
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu.      
 
Jednání bylo zahájeno v 17,00 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 14 (13) členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 
 
 
B. Kontrola usnesení  
 
 
C. Odeslaná pošta  
 
1. MMOl, majetkoprávní odbor, č.j. SMOl/Maj/22/1702/2011/Pr ze dne 30.3.2011 – žádost o sdělení 
stanoviska k pronájmu části pozemku p. č. 849/30 v k. ú. Řepčín pro společnost ČEZ Distribuce a.s. 
za účelem umístění trafostanice. 

 2. MMOl, majetkoprávní odbor, č.j. SMOl/Maj/22/924/2011/Sk ze dne 6.4.2011 – žádost o sdělení 
stanoviska k pronájmu částí pozemků p.č. 549/3, 480/29 v k. ú. Nová Ulice a 515/1, 526/1 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc za účelem umístění informačních navigačních značek.  

 3. 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 p.č. 1290 v k. ú. Neředín, obec Olomouc , objekt č. 
29 v areálu letiště za účelem zřízení a provozování Muzea vojenské historie.  

  4. MMOl, odbor dopravy ze dne 12.5.11 – návrh dopravně organizačních opatření v ul. Gen. Píky, 
postoupení dopisu p. Radomíra Dokoupila. 
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 5. MMOl, odbor dopravy ze dne 16.5.11 – připomínky občanů z jednání komise ze dne 4.5.11 – 
parkování v ul. Gen. Píky 

 6. MMOl, odbor životního prostředí ze dne 30.5.11 – žádost o odstranění rozbitých herních prvků 
z hřiště u rybníčku a o provedení seče na volné ploše v lokalitě RD Na vršku 

            7. Karel Tichý, e-mail ze dne 10.5.2011 - odpověď předsedy komise p. Karlu Tichému ve věci 
dotazu na bytový soubor Sladké město 

 
 
D. Doručená pošta  
 
1. OVVI,Mgr. V.Puhač ze dne 10.5.2011– pozvánka na setkání předsedů KMČ s primátorem města, 
informace o uplatnění požadavků na opravu chodníků v rámci dotace 300 000.- Kč 
 

            2.p.Jaroslav Masaryk, e-mail ze dne 10.5.2011– stížnost na volné pobíhání psů a znečišťování 
veřejného prostranství v ul. Neředínská a Úvoz. p.Masaryk se dostavil na jednání komise a jeho 
stížnost byla projednána s přítomnými strážníky Městské policie Olomouc. 

 
            3. Petr Kuba, e-mail ze dne 27.5.2011 – žádost o řešení situace, údajné osetí plochy před domy 

v ul. Norská 20, 22, 24 řepkou. Bude postoupeno OŽP MMOL. 
            Schváleno 
            termín: 7.7.2011 
            odpovídá: p ředseda komise . 
 
            4. MMOl, majetkoprávní odbor, č.j. SMOl/Maj/22/1453/2011/Ha ze dne 19.5.2011 – žádost o sdělení 

stanoviska k převodu budovy v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových stojící 
na pozemku parc. č. 1576 v k. ú. Neředín (majetek města) na město Olomouc. Komise nemá 
námitek. 

            Schváleno 
            termín: ihned 
            odpovídá: p ředseda komise 
 
            5.MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/378/2011/Ha ze dne 19.5.2011 – žádost o sdělení 

stanoviska k převodu pozemků parc. č. 1597/4, 1598/4, 215/10, 215/13, 302/11, 302/13 v k. ú.  
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
majetku SMOl. Komise nemá námitek. 

            Schváleno 
            termín: ihned 
            odpovídá: p ředseda komise 
 

6.Technické služby Olomouc ze dne 26.5.2011 – plán prací na červen 2011. 
  
7. p. Karel Tichý, e-mail ze dne 8.5.2011 – dotaz na bytový soubor Sladké město. Odpověděl 

předseda komise, viz. odeslaná pošta.  
 
E. Různé 
 
1. Připomínka výročí 777 let od první písemné zmínky o Neředíně. 
Komise připraví program spojený s tímto výročím 
Příprav a realizace programu spojeného s výročím se zúčastní s komisí městské části Neředín Ing. 
Vilém Švec. 
Ing. Švec informoval členy komise o možných aktivitách spojených s programem výročí a o  
předjednaných kontaktech. 
Po diskusi bylo dohodnuto: 
termín 17.9.2011, 14.0 – 22.0 hod., neředínská náves 
bude vydána upomínková brožura a informační materiál 
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předpokládaný program: hudba, stánky s řemesly, stánky s občerstvením, dětský program, 
vystoupení dětí, panely historických fotografií a nových projektů, zpřístupnění kaple….. 
 
Program bude průběžně upřesňován. 
Potřebné koordinace související s přípravou a realizací programu se uskuteční v rámci KMČ vždy 
podle potřeby. 
 
V rámci akce bude rovněž realizována stavební úprava vnějšího pláště kaple na Neředínské ul. 
 
Na všechny výše uvedené aktivity související s výročím budou čerpány finanční prostředky, které 
má komise k dispozici z rozpočtu statutárního města. 
Schváleno 
 
2.návrhy oprav ploch chodníků v souvislosti s přidělenou dotací 300 000.-Kč: 
spojovací chodník ul. Okružní – Družstevní 
přechod pro chodce mezi ul. Družstevní a Dělnická (jedna část je bezbariérová, druhá ne) 
nám. Terera – část mezi objektem č. o. 2 a objektem školní kuchyně 
ul. Letců – poškozený chodník u trafostanice – svést okap do kanalizace 
Po diskusi bude uplatněna oprava spojovacího chodníku ulic Okružní - Družstevní  
Bude uplatněno cestou OVVI MOL 
Schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
3. Jednání se zúčastnili: PČR, č320939,  
                                        MPO, č,157 a 140 
 
4. p. Bureš se omluvil a opustil  jednání v 18.35 hod.  
 
5. Předseda komise předal materiály do informačních skřínek. 
 
 
USNESENÍ 
 
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 
 
Komise ukládá: 
 
B.3. Bude postoupeno OŽP MMOL. 
termín: 7.7.2011 
odpovídá: předseda komise 
 
B.4. Komise nemá námitek. Bude postoupeno majpr. odboru MMOL. 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
B.5. Komise nemá námitek. Bude postoupeno majpr. odboru MMOL. 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
E.2. Bude uplatněno cestou OVVI MMOL. 
termín: 7.7.2011 
odpovídá: předseda komise  
 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 19.0 hod. 
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Příští jednání se uskuteční 7.7.2011.  
 
Zapsal: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Ing. František Mina řík 
                                                                            předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
 
Přílohy: Prezenční listina 
 
 
 
 


