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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 7.9.2011 

 
 
Přítomni: Bureš  Miroslav, Fišer  Jiří RNDr.,Ph.D., Gremlicová  Bohumila MUDr., Jurtík  Jaromír, 
Kou řil  Jan, Ludma  Lubor Mgr., Polívka  Petr, Šarapatka  Petr, Šulc  Jaroslav, Vodáková  Soňa Mgr. 
 
Omluveni: Minařík František Ing., Vařeková  Kateřina, Skoumal  Martin Ing.,  
 
Nepřítomni: Haviger  Radek Bc., Záhora  Benedikt   
 
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.0 hod. Jednání řídil Jaroslav Šulc. 
 
Host dnešního jednání: RNDr. Aleš Jakubec Ph.D., člen RMO (TOP 09) 
 
 
Program: A. zahájení 
                B. doručená pošta 
                C. různé 
 
 
A. Zahájení  

 
Po prezenci zahájil Jaroslav Šulc v 17.0 hod. jednání komise městské části  a řídil je po celou dobu 
jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 10 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání 
usnášeníschopná. 
 
 
B. Doru čená pošta  
 
1. TSmO, č.j. TSMO/4648/2011 ze dne 29.8.2011 – plán prací pro KMČ na 9/2011 
 
 
C. Různé  
 
1.  Připravenost Neředínských slavností: letáky, ozvučení, stan, TOI TOI, novináři, stánky řemesel, 
medař, rybáři, sokolník, stánek MPO, dopravní značení, zvláštní užívání komunikace, škola 
Tererova, pozváni – hejtman, předsedové KMČ, RMO, informace o omezeném parkování, letáky 
v tramvajích.    
Všichni členové KMČ se sejdou v 8.0 hod. na návsi. 
2 M.Bureš, dotaz -  zda má význam, aby KMČ kontaktovaly členy RMO, když je třeba postupovat 
dle statutu KMČ cestou pověřeného pracovníka OVVI  
Dle odst. 8 statutu komise spolupracují s pověřenými členy RMO stejně tak jako dle. odst. 10 
předávají a projednávají zápis s pracovníkem OVVI MMOL, jsou tedy dvě možné cesty. 
3. M. Bureš – existují problémy v komunikaci s odd. KMČ a DP OVVI MMOL. 
V této souvislosti je možno postupovat dle odst. 8. statutu. 
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4. Připomínka p. J. Šulce – již několik let žádá KMČ o stavební úpravy jednací místnosti. Vzhledem 
k tomu, že jednání komise jsou veřejná, jeví se stávající stav místnosti dlouhodobě jako velmi tristní.  
Tento požadavek uplatnil vedoucí odd. KMČ a DP OVVI Mgr. V. Puhač naposledy 22.8.2011 u 
vedoucí OVVI Bc. D. Horňákové. 
5. Obecný požadavek komise – jako potřebné se jeví získávat od OKR informace o zpracovávaných 
studiích příp. územně plánovacích podkladech pro lokalitu Neředín a dále rovněž informace od 
stavebního odboru o započatých územních řízeních v lokalitě Neředín a to alespoň u větších akcí. 
6. Připomínka – komise by měla mít možnost některé záležitosti řešit přímo, nikoliv přes OVVI.  
Viz.bod.2 výše. Rovněž tak dle bodu 8. statutu komise spolupracují s odbory MMOL 
7. Připomínka p. J. Jurtíka – prvořadým problémem v Neředíně je rekonstrukce kanalizace. 
8. Připomínka RNDr. A. Jakubce – považuje za problematické majetkové vztahy na letišti, RMO má 
záměr vrátit letišti jeho původní funkci a pořádat zde sportovní a kulturní akce. 
9. M. Bureš, dotaz – jak dopadla směna pozemků v blízkosti lokality „studánka“. 
Pozemky v těsné blízkosti studánky jsou v majetku Dr. Lakomého. 
10. dotaz KMČ – jak je nakládáno s „poradními“ hlasy komise. 
U majpr. záležitostí je stanovisko komise součástí materiálu, který předkládá do RMO odbor 
majetkoprávní. RMO rozhoduje nezávisle. 
 11. Komise upozorňuje na skutečnost, že prostor mezi zeleným horizontem a ul. Úvoz (ne celý) 
pozemkově ošetřuje Dr. Lakomý. Komise má za to, že tento prostor je třeba dopravně napojit z ul. 
Okružní.  
12. p. M.Bureš – upozorňuje na skutečnost, že sběrový dvůr v Neředíně je stále zavřený, aniž by na 
jeho ploše probíhaly práce. V okolí dvora je třeba odstranit odpad. 
13. Komise se obrací na RNDr. A. Jakubce se žádostí o součinnost při prosazování investic 
zajišťovaných prostřednictvím statutárního města Olomouc na rok 2012 v území, které spadá do 
působnosti KMČ Neředín. 
14. Shrnutí podnětů pro RNDr. A. Jakubce: 
- spolupráce při prosazování potřeby stavebních úprav jednací místnosti  
- podílet se na řešení případných komunikačních problémů mezi KMČ a OVVI 
- prověřit možnosti získávání informací dle odst.5.  
- iniciovat diskuzi ve smyslu připomínky dle odst. 6.  
- jaký je stávající majetkoprávní stav pozemků v blízkosti lokality „studánka“ 
- jaké bude dopravní napojení prostoru řešeného studií „Okružní, U Dvorů“ 
- jaký je stávající stav rekonstrukce sběrového dvora 
- součinnost při prosazování investic dle odst. 13 
 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 18.45 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční 5.10.2011 
 
Zapsal: Mgr. Soňa Vodáková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ing.Fra ntišek Mina řík 
                                                                                          předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
Přílohy: prezenční listina 
    


