
 1 

  

       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 7.7.2011 

 
 
Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc , Kateřina Vařeková , Petr Polívka , Jan Kou řil , 
Jaromír Jurtík , Mgr. Soňa Vodáková , Bc. Radek Haviger , Mgr. Lubor Ludma , RNDr. Jiří Fišer , 
Ph.D., Miroslav Bureš , Petr Šarapatka 
 
Nepřítomni: Benedikt Záhora ,  MUDr. Bohumila Gremlicová , Ing. Martin Skoumal    
 
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 12 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.  
 
 
B. Kontrola usnesení  
 
D.1. viz odeslaná pošta 
D.2           dtto 
D.3.          dtto 
D.4.          dtto 
D.5. splněno 
E.1. viz odeslaná pošta 
E.2.          dtto 
E.4. úkol trvá  
 
 
C. Odeslaná pošta  
 
1. MMOL, OVVI, Mgr. V. Puhač (na vědomí OD) 8.6.11 - žádost na opravu chodníku spojujícího 

ul. Okružní a Družstevní (čerpání částky 300 000.- Kč) 
2. MMOl, OŽP, Ing. Štěpánková, 4.6.11 – stížnost p. Kuby na nevhodný osev v Neředíně 
3. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/1453/2011/Ha ze dne 19.5.2011 – žádost o 

sdělení stanoviska k převodu do majetku města budovy v majetku Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. Komise nemá námitek 
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4.        MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/378/2011/Ha ze dne 19.5.2011 – žádost o 
           sdělení stanoviska k převodu do majetku města pozemků ve vlastnictví Úřadu pro 
           zastupování státu ve věcech majetkových. Komise nemá námitek 

            5. J. Masaryk ze dne 20.6.2011 – odpověď MPO na stížnost ve věci volného pohybu psů,  
                       znečišťování veřejného prostranství a dopravní situace v Neředíně.MMOl, odbor dopravy, 6. 

6.        Ing. Kmoníčková, 7.7.11 – požadavek člena KMČ p. Miroslava Bureše  na úpravu dopravního 
                       značení na ul. Letců. Po zákazu průjezdu kamionové dopravy ul. Foersterova a Okružní 
                       hledají kamiony cestu průjezdem po ul. Letců ve směru k ul. Neředínské, která je ve spodní 
                       části u restaurace U rytíře zúžená a odbočování  je obtížné. Navrhuje umístění dopravní  
                       značky zakazující vjezd vozidel těžších než 5 tun a delších než 9 m na kruh.objezdu na Tř.  
                       Míru 
                          

    
D. Doručená pošta  
 
1.   MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/1924/2011/To ze dne 3.6.11 – žádost o 

sdělení stanoviska k prodeji budovy č. 66 s pozemkem parc. č. 248 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, ul. Gen. Píky, v současném nájmu Olterm&TD a.s. za účelem vybudování 
nadstavby pro bydlení. Komise nemá námitek.    
Schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

2.  MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/2308/2011/Ji ze dne 13.6.11 – žádost o 
sdělení stanoviska k pronájmu budovy (bez č. p.) s pozemku parc. č. 1331/1 a 1331/2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, tř. Míru,  za účelem zřízení a provozování zkušebny a pořádání 
divadelních představení, sdružení Alfa Kentauri, o. s. Komise nedoporučuje z důvodů 
nevhodné dopravní obslužnosti MHD, absence komunikací pro pěší a přechodu pro chodce, 
chybějících parkovacích ploch a nevhodných stávajících rozptylových ploch. Komise 
nedoporu čuje . 

           Schváleno 
           termín: ihned 
           odpovídá: p ředseda komise 
3. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/2787/2011/Ji ze dne 17.6.11 – žádost o 

sdělení stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 68/3 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ul. 
Pod Strání, za účelem rozšíření zázemí k přilehlému RD. Komise nemá námitek .  

           Schváleno 
           termín: ihned 
           odpovídá: p ředseda komise 
4. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/2663/2011/Ji ze dne 17.6.11 – žádost  sdělení 

stanoviska k pronájmu budovy č. 99 na pozemku parc. č. 1350/1 a 1350/2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc, za účelem vybudování a provozování tréninkového centra pro výcvik reálné 
sebeobrany, Obč. sdružení RBSD. Komise nemá námitek .  

            Schváleno 
            termín: ihned 
            odpovídá: p ředseda komise 
 5. TSMO, Ing. Nakládal ze dne 8.6.2011, požadavek na zaslání podnětů k provedení nátěrů 
            sloupů veřejného osvětlení. Prověří členové komise. 
            Schváleno 
            termín: 24.8.2011 
            odpovídá: členové komise 
6. p. Brodacký Antonín, dlaždičské práce a autodoprava, e-mail, 13.6.2011 nabídka služeb 

firmy 
7.  TSMO, Vladimír Čech, e-mail 16.6.2011 - orientační odhad nákladů na opravu chodníku od 

ul. Okružní k ul. Družstevní (čerpání částky 300 000.-Kč) 
8. p.  Miroslav Bureš, člen KMČ, e-mail 20.6.2011 -  informace o provedení monitoringu stavu 

kanalizace na ul. Letců, který potvrzuje, že přes stoku pravděpodobně prochází chránička 
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plynového potrubí a zasahuje do průtočného profilu. MOVO vyzve RWE k jejímu odstranění.  
Rekonstrukce stoky se jeví jako výrazně naléhavá. V této věci se následně uskuteční jednání 
zainteresovaných na OŽP MMOL.  

9. TSMO – plán činnosti na měsíc červenec 
10. MOL, OVVI Mgr. V.Puhač, e-mail 30.6.2011– informace o odměnách, instrukce k zadávání 

požadavků na opravy chodníků a návrhů na změny v KMČ pro RMO 
 
 
 
E.   Různé 
 
1.      Dne 10.6.2011 se uskutečnilo na OD MMOL za přítomnosti členů KMČ (Ing. Minařík, p. Šulc a 

p. Bureš ) jednání, jehož obsahem byly následující body: 
a) návrh rozšíření zóny 30 na ulice Gen. Píky, Politických vězňů, Helsinská, malá 

Pražská a Čechova, jako jednotné řešení navazující na  již realizovanou zónu 30 
v městské části Neředín    

b) návrh na zkrácení tramvajového ostrůvku u zastávky MHD Hřbitovy ve směru do 
města, z důvodu výrazné potřeby zlepšení rozhledových poměrů a zvýšení 
bezpečnosti při odbočování  na křižovatce ulic Tř. Míru - Neředínská   

c) návrh na úpravu dopravního značení u křižovatky ulic Tř. Míru, Pražská tak, aby 
parkující vozidla neomezovala možnost řazení vozidel do řadících pruhů před 
křižovatkou 

Proti navrhovaným úpravám nebylo ze strany OD zásadních námitek. 
Výše uvedené návrhy budou zaslány na OD MMOL v písemné formě. 
Schváleno 
termín: 24.8.2011  

                  odpovídá: p ředseda komise   
2.  V souvislosti s čerpáním částky 300 000.- Kč na opravu komunikací pěších, kterou obdržely 

jednotlivé KMČ požádat o opravu části chodníku na nám. Terera. Bude odesláno na OD a 
OVVI MMOL. 

            Schváleno 
            termín: 24.8.2011 
            odpovídá: Kate řina Vařeková 
3. Dne 29.6.2011 se uskutečnilo na OŽP MMOL jednání ve věci opakovaného zatápění sklepů 

v ul. Letců a Na Vyhlídce. 
4. Iniciovat schůzku s vedoucí OVVI v záležitosti možností  rekonstrukce jednací místnosti KMČ 

Neředín a potřeby sdílet informace o zpracovávaných studiích, územně plán. podkladech a 
započatých územních řízeních. 

            Schváleno 
            termín: 5.10.2011 
            odpovídá: p ředseda komise 

       5.        Dne 7.9.2011 se jednání KMČ zúčastní  člen RMO a garant pro KMČ Neředín RNDr. Aleš  
Jakubec, Ph.D. Problematika uvedená v odst. 4. bude projednána i s ním.   

6. Předseda komise rozdal materiály do informačních skřínek 
7. Jednání se zúčastnil strážník MPO č.140 
 
 
USNESENÍ 
 
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 
 
Komise ukládá: 
 
D.1. Komise nemá námitek 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
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D.2. Komise nedoporučuje 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
D.3. Komise nemá námitek 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
D.4. Komise nemá námitek 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
D.5. Prověří členové komise 
termín: 24.8.2011 
odpovídá: členové komise 
 
E.1. Bude zasláno na OD MMOL 
termín: 24.8.2011 
odpovídá: předseda komise 
 
E.2.Bude odesláno na OD a OVVI MMOL 
termín: 24.8.2011 
odpovídá: Kateřina Vařeková 
 
E.4. Iniciovat jednání s vedoucí OVVI MMOL 
termín: 5.10.2011 
odpovídá: předseda komise 
 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 19.0 hod. 
 
Příští jednání se uskuteční v mimo řádném termínu 24.8.2011  
 
Zapsal: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ing. Fran tišek Mina řík 
                                                                                         předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
Přílohy: prezenční listina 


