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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 5.10.2011 

 
 
Přítomni: Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková , Miroslav Bureš , RNDr. Jiří Fišer Ph.D., MUDr. 
Bohumila Gremlicová, Bc. Radek Haviger, Jaromír Jurtík, Jan Kou řil, Mgr. Lubor Ludma, Petr 
Polívka, Petr Šarapatka , Jaroslav Šulc , Mgr. Soňa Vodáková ,    
 
Nepřítomni: Benedikt Záhora ,  Ing. Martin Skoumal  
 
Hosté:  RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., člen RMO 
  
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil Ing. František Minařík. 
 
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
Program:   A: zahájení 

            B: kontrola usnesení 
            C: doručená pošta 
            D: různé 
 

 
A. Zahájení  

 
Po prezenci zahájil předseda komise v 17,00 hod. jednání komise městské části a řídil je po celou 
dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 13 členů komise. Komise byla po celou dobu 
jednání usnášeníschopná.  
 
 
B. Kontrola usnesení  
 
 
C. Doručená pošta  
 
1. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/4578/2011/Bra ze dne 15.9.11 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji části pozemku p.č. č. 614 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, za účelem zajištění 
přístupu k pozemkům ve vlastnictví žadatele. 
Případný prodej předmětné části pozemku znemožní přístup k parcelám p.č. 2/11 a 28/1. Komise 
prodej p ředmětné části pozemku nedoporu čuje. 
Schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
2. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/4943/2011/Bra ze dne 26.9.11 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji pozemku p.č.121/27 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, za účelem zajištění 
přístupu na přilehlé pozemky ve vlastnictví žadatele. Komise nemá námitek . 
Schváleno 
termín: ihned 
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odpovídá: p ředseda komise 
3. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/4914/2011/Bra ze dne 19.9.11 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji pozemku p.č. 53/26 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, za účelem zřízení 
zahrádky.Žadatel pozemek užívá na základě nájemní smlouvy.  
Pozemkem je vedena větev kanalizace BXI. Komise prodej nedoporu čuje . 
Schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise  
4. e-mail, Jiří Smolík, 30.9.2011 – požaduje:  
a. opravit chodník vedoucí od domu Norská 24 k ul. Gen. Píky ve směru ke Globusu   
b. prořezat stromy a keře u domu Norská 24 
c. odstranit strom u garáží  
d. odstranit hrušeň u domu Norská 30 
Požadavek ad.a. bude uplatněn na OD MMOL, který je zastupujícím vlastníkem komunikací pěších 
za město Olomouc 
Požadavky ad.b,c,d  uplatní žadatel na OŽP MMOL. Potřebné  kontakty byly žadateli předány. 
Schváleno 
termín: 2.11.2011 
odpovídá: p ředseda komise  
5. e-mail, OŽP MMOL, 6.9.2011 –  harmonogram podzimních sběrových sobot 
6. e-mail, M. Bureš, 4.10.2011  
a. žádost o urgenci u Ing. Zvoníčkové (MMOl, OŽP) ve věci opravy  havarijního stavu kanalizace na 
ul. Letců. Jednání ve věci se uskutečnilo 10.10. 2011 na OŽP MMOL za přítomnosti členů KMČ. 
Projedná p. Bureš 
Schváleno 
termín: 2.11.2011 
odpovídá: M. Bureš 
b. křižovatka Okružní x Dělnická, přechod pro chodce je upraven jako bezbariérový pouze na jedné 
straně. 
Bylo podáno e-mailem (p.Bureš,10.10.2011) u Ing. Kmoníčkové na OD MMOL 
c. v součinnosti s KMČ Tabulový vrch požádat o doplnění bezbariérového přechodu přes ul. 
Svornosti k Timpu. 
Schváleno 
termín: 7.12.2011 
odpovídá: p ředseda komise 
d. oprava chodníků mezi tř. Svornosti a Timpem na bezbariérové. M. Bureš napíše koncept. 
Schváleno 
termín: 2.11.2011 
odpovídá: Miroslav Bureš   
e. doplnit do informačních vitrín kontakt na KMČ.  
Bude doplněno. 
Schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise   
f. navrhnou dopravní opatření vedoucí k zákazu průjezdu těžkých NAl ul. Letců (7,5t a 9m) 
Požadavek byl uplatněn písemně na jednání na OD MMOL (Ing. Motyčková) dne 10.10.2011 za 
přítomnosti členů KMČ – p. Bureš, p. Šulc, Ing. Minařík.  
7.  TSMO, 27.9.2011 – plán prací na měsíc říjen  
8.  e-mail, Přemysl Filip, Západní 49 – požadavek na opravu propadlé části vozovky při vjezdu do ul. 
Západní. 
Odpověď e-mailem 4.10.2011, předseda komise, bude uplatněno na OD MMOL. 
Schváleno 
termín: 2.11.2011 
odpovídá: p ředseda komise 
9. e-mail, Oldřiška Martiňáková, 20.9.2011 – žádost o součinnost komise s žádostí o opravu 
chodníku u domu ul. č.o. 51,53 na ul. Foersterova  
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Odpověď e-mailem 21.9.2011, předseda komise. Požadavek bude uplatněn na OD MMOL. 
Schváleno 
termín: 2.11.2011 
odpovídá: p ředseda komise 
10. e-mail, M.Bureš – upozornění na štětovnici, která tvoří nebezpečnou překážku v zelené ploše na 
neředínské návsi. 
Bude dořešeno s OŽP MMOL 
Schváleno. 
termín: 2.11.2011 
odpovídá:  Mgr. Lubor Ludma   
 
 
D. Různé 
 
1. požadavek komise na Městskou policii – prověřit, zda je možno vždy na jednání komise 
informovat o zásadních problémových událostech, které MPO v běžném měsíci řešila na území 
spadajícím pod KMČ č.12 Neředín 
2. p. Ráček upozornil na srocování problémové mládeže u laviček u domu Norská 20, 22, 24  
MP i P ČR konstatovali, že tuto lokalitu navštěvují, v případě akutního problému, je třeba neprodleně 
volat MP nebo P ČR 
3. p. Ráček a manželé Smolíkovi vznesli požadavek na vodorovné vyznačení přechodu na ul. 
Norská (přechod v blízkosti telefonní budky). Nepřehledný vstup do vozovky, parkující vozidla, je 
problematické přecházet vozovku zvláště pro imobilní a starší občany a maminky s kočárky. 
Požadavek bude postoupen OD MMOL. 
Schváleno 
termín: 2.11.2011  
odpovídá: p ředseda komise      
4. p. Palmová upozornila na ztíženou možnost přecházení po přechodu pro chodce na tř. Míru v 
blízkosti křižovatky s ul. Okružní ( přechod v blízkosti telefonní budky) hlavně v ranních hodinách. 
V tomto smyslu požádala o instalaci světelného přechodu. 
Instalace světelného přechodu není reálná. Komise doporučuje umístění zvýrazněné značky  
„Přechod pro chodce“. Možnost bude prověřena na OD MMOL. 
Schváleno 
termín: 2.11.2011 
odpovídá: p ředseda komise 
5. RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., člen RMO, garant KMČ Neředín, informoval komisi v návaznosti na 
problémy diskutované na jednání KMČ dne 7.9.2011: 
- zrekonstruovaný sběrný dvůr v Neředíně bude zprovozněn v listopadu 
- černé skládky – je třeba oznamovat OŽP MMOL 
- na úklid v blízkosti kontejnerových stání je možnost využít veřejnou službu prostřednictvím Úřadu 
práce 
- „studánka“ – nabízí  se možnost spolupráce s MVDr. Lakomým, vlastníkem přilehlých pozemků. 
- jako problematické se jeví případné napojení nových RD (prostor urbanistické studie Okružní, U 
Dvorů) na stávající kanalizaci v ul. Neředínská. RNDr. Jakubec, se pokusí zprostředkovat schůzku 
členů KMČ Neředín s MVDr. Lakomým a projektantem urb. studie. Možné termíny 7. a 8. 11. v 17 
hod. 
- rekonstrukce jednací místnosti komise v objektu Avionu je za současné situace finančně nereálná. 
V této souvislosti komise navrhuje nabídnout možnost využívání jednací místnosti jiným aktivitám. 
Další možností je využití objektu Tererovo nám. 2, kde nyní sídlí část odboru ochrany MMOl, za 
předpokladu jeho přestěhování do objektu NAMIRO. Prostor by bylo možno výhledově využít rovněž 
pro zřízení klubu seniorů.  
6. předseda komise poděkoval všem členům, kteří se aktivně podíleli na organizaci oslav 777. 
výročí  Neředína 
 
 
7. nepovolené parkování vozidel u přechodů pro chodce na ul. Dělnická a U Kovárny. 
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V záležitosti bude kontaktována MPO. 
Schváleno 
termín: 2.11.2011 
odpovídá: Petr Šarapatka 
8. V záležitosti opravy okapu na objektu trafostanice na ul. Letců bude požádán o součinnost 
vlastník chodníku, OD MMOL. 
Schváleno 
termín: 2.11.2011 
odpovídá: p ředseda komise 
9. V areálu hřbitova v Neředíně bude odhalen pomník americkým letcům sestřeleným za druhé 
světové války. Je potřeba zjistit termín a případně zajistit květiny. 
Schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: Kate řina Vařeková 
10. Jednání se zúčastnil strážník MPO č.140 a příslušníci PČR č. 320 a 939 
 
 
USNESENÍ  
 
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů 
 
Komise ukládá: 
 
C.1. Komise nedoporučuje 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
C.2. Komise nemá námitek 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
C.3. Komise nedoporučuje 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
C.4a. 
termín: 4.11.2011 
odpovídá: předseda komise 
 
C.6a. 
termín: 2.11.2011 
odpovídá: Miroslav Bureš 
 
C.6c. 
termín: 7.12.2011 
odpovídá: předseda komise  
 
C.6d. 
termín: 2.11.2011 
odpovídá: Miroslav Bureš 
 
C.6e. 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
C.8. 
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termín: 2.11.2011 
odpovídá: předseda komise 
 
C.9. 
termín: 2.11.2011 
odpovídá: předseda komise 
 
C.10. 
termín: 2.11.2011 
odpovídá: Mgr. Lubor Ludma  
 
D.3. 
termín: 2.11.2011 
odpovídá: předseda komise 
 
D.4. 
termín: 2.11.2011 
odpovídá: předseda komise 
 
D.7. 
termín: 2.11.2011 
odpovídá: Petr Šarapatka 
 
D.8. 
termín: 2.11.2011 
odpovídá: předseda komise 
 
D.9. 
termín: ihned 
odpovídá: Kateřina Vařeková 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.0 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční 2.11.2011 
 
Zapsal: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
                                                                                         Ing. Františe k Mina řík 
                                                                                    předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
Přílohy: prezenční listina 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

kontakt:  588 488 383         e-mail:  frantisek.mi narik@olomouc.eu 


