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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 2.11.2011 

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

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení 
• C: doručená pošta 
• D: odeslaná pošta 
• E: 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  
 
Ze dne 5.10.2011: 
 
C6c – v součinnosti s KMČ Tabulový Vrch požádat o doplnění bezbariérového přechodu přes ul. 
Svornosti k Timpu 
p. M.Bureš napíše koncept a předá předsedovi  
termín: 7.12.2011 
odpovídá: p. Bureš a  p ředseda komise 
 
C6d – úprava chodníku mezi Tř. Svornosti a Timpem na bezbariérovou úpravu 
p. M. Bureš napíše koncept a předá předsedovi 
termín: 7.12.2011 
odpovídá: p. Bureš a  p ředseda komise 
 
D4 - 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. 
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Schváleno 
Předseda komise projednal na komisi dopravy dne 8.11.2011. PČR rozhodne o jedné ze 3 variant: 
- umístění reflexní značky 
- zrušení přechodu 
- ponechání stávajícího stavu 
termín: 4.1.2012 
odpovídá: p ředseda komise 
Dohledat výsledky měření radaru na ul. Tř. Míru, p. M.Bureš napíše koncept. 
termín: 7.12.2011 
odpovídá: p. Bureš 
 
 
C. Doručená pošta  
 
1. TSMO ze dne 1.11.2011– informace o otevření nového sběrného dvoru v Olomouci Neředíně  
2. e-mail, Miroslav Bureš ze dne10.10.2011 - sdělení pro odbor dopravy MMOl, bezbariérové 

úpravy přechodu pro chodce Dělnická x Okružní – na vědomí 
3. e-mail, Miroslav Bureš ze dne 13.10.2011 – zaslání zápisu z jednání na odbor dopravy ve věci 

průjezdu kamionů ulicí Letců - na vědomí 
4. OVVI, Mgr. Puhač, zpráva pro RMO – kontrola úkolů o činnosti detašovaných pracovišť a KMČ – 

na vědomí 
5. OŽP, informace o omezení svozu bioodpadu v zimním období  
6. informace hasičů o nebezpečí požárů v topné sezóně 
7. e-mail, Mgr. Miroslav Turek ze dne 24.10.11 – upozornění na špatný stav chodníku v ul. 

Západní. Odkazán na p. Přemysla Filipa, který již na tento problém komisi upozornil a jehož 
upozornění bylo předáno odboru dopravy. 

8. e-mail Ing. Zdeněk Neoral ze dne 5.10.11 – požadavek na zjednosměrnění horní části ul. 
Dělnická za účelem zkapacitnění parkovacích možností. Ing. Neoral byl informován o 
zpracované PD „Navýšení parkovacích možností v okolí Tererova náměstí“, jejíž součástí je 32 
šikmých stání v ul. Dělnická. 

9. e-mail Petr Sotorník ze dne 5.10.2011 – požadavek na bezbariérovou úpravu stávajícího 
přechodu na křižovatce ulic Pražská x Erenburgova. P. Sotorník byl informován, že silnice I/35 je 
ve vlastnictví České republiky, ŘSD, správa Olomouckého kraje.  

10. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/4896/2011/Ji ze dne 17.10.2011 – žádost o 
sdělení stanoviska k pronájmu budovy na pozemcích parc. č. 1351/1 a 1351/2 v k. ú. Neředín,  
areál bývalých kasáren za účelem sportovního využití. 
Z hlediska ÚPNSÚ Olomouc je výše uvedený objekt součástí plochy s funkcí VT – podnikatelské 
a technologické parky. OKR MMOL má zpracovanou studii „Kasárna a letiště Neředín“ 
zaměřenou na efektivní využití areálu v souvislosti s vysokými náklady na vybudování technické 
infrastruktury v tomto prostoru, ve kterém by měla vzniknout podnikatelská zóna. Požadované 
aktivity jsou s uvedeným záměrem v naprostém nesouladu. Komise pronájem nedoporu čuje. 
Schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise  

11.MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/4918/2011/Ji ze dne 18.10.2011 – žádost o 
sdělení stanoviska k pronájmu budovy na pozemcích parc. č. 1346/1, 2, 3, 4, 5 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc, areál bývalých kasáren, za účelem sportovního využití. Viz. odst. 10. Komise 
pronájem nedoporu čuje. 

       Schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise  

12. e-mail, Miroslav Bureš ze dne 19.10.2011 – zaslání opisu z jednání u Ing. Motyčkové na OD 
MMOL – na vědomí 

13.  e-mail, Miroslav Bureš ze dne13.10.2011 – zaslání doslovného opisu z jednání (viz. odst.12) 
Ing. Motyčkové na OD MMOL – na vědomí  
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D. Odeslaná 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 parc. č. 614 v k. ú. Neředín, ulice U Dvora a Keltská za 
účelem zajištění přístupu k pozemkům ve vlastnictví žadatele. Komise prodej nedoporučuje. 
Případný prodej znemožní přístup k parcelám č. 2/11 a 28/1 v k. ú. Neředín. 

2. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/4943/2011/Bra ze dne 26.9.11 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 121/27 v k. ú. Neředín,ul Okružní za účelem zajištění 
přístupu na přilehlé pozemky ve vlastnictví žadatele. Komise nemá námitek. 

3. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/4914/2011/Bra ze dne 19.9.11 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 53/26 v k. ú. Neředín, ul. Družstevní za účelem zřízení 
zahrádky a který žadatel užívá na základě nájemní smlouvy. Komise prodej nedoporučuje 
z důvodu vedení kanalizace BXI předmětným pozemkem. 

4. MMOl, odbor dopravy, ze dne 20.10.11 – požadavek na opravu chodníku na ul. Norská 24 
5. MMOl, odbor dopravy, ze dne 20.10.11 – požadavek na opravu vozovky na ul. Západní 
6. MMOl, odbor dopravy, ze dne 21.10.11 – požadavek na opravu chodníku na ul. Foersterova 51 

a 53 
7. MMOl, odbor dopravy, ze dne 21.10.11 – požadavek na vyznačení přechodu pro chodce na ul. 

Norská 
8. MMOl, odbor dopravy, ze dne 24.10.11 – žádost o součinnost v požadavku na opravu 

dešťového svodu na objektu trafostanice na ul. Letců, kdy vlastníkem objektu je SME.  
 
 
E. Různé 
 
1. Odhalení památníku amerických letců na neředínském hřbitově se uskuteční 

v pátek,16.12.2011. v 11.0 hod. Zástupci komise se zúčastní. K. Vařeková zajistí květiny.  
2. Požadavek komise na Městskou policii ze dne 5.10.2011 - informovat komisi na zásadní 

události, které MP řeší na území KMČ 12 Neředín – tyto informace nelze zveřejňovat, dtto 
policie ČR.  

3. K problematice nepovoleného parkování vozidel u přechodů pro chodce na ul. Dělnická a U 
Kovárny MP a PČR sdělila, že takto zaparkovaná vozidla řeší jednotlivě na místě s řidičem nebo 
předvoláním ke správnímu řízení. 

4. p. J. Šulc ověří na OD v jaké fázi se nachází opakovaně uplatňovaný požadavek komise na  
stavbu autobusové čekárny u zastávky U krematoria ve směru do Topolan 
termín: 7.12.2011 
odpovídá: Jaroslav Šulc 

5. Komise deklaruje trvalý záměr být cestou předsedy komise v kontaktu s Klubem výsadkových 
veteránů v Neředíně.  

6. Prověřit na OVVI u Mgr. V. Puhače  stav jednání ve věci rekonstrukce jednací místnosti komise 
v objektu Avionu. 
termín: 7.12.2011 
odpovídá: p ředseda komise 

7.   p.  M. Bureš zajistí nákup kancelářských potřeb 
8.  Jednání se zúčastnil strážník MP č.157 a pracovníci PČR č. 320 939, 314 168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

USNESENÍ ze dne 5.10.2011: 
 
C6c 
termín: 7.12.2011 
odpovídá: p. Bureš a předseda komise 
 
C6d 
termín: 7.12.2011 
odpovídá: p. Bureš a  předseda komise 
 
D4 
termín: 4.1.2012 
odpovídá: předseda komise 
dohlední výsledků měření radaru: 
termín: 7.12.2011 
odpovídá: p. Bureš  
 
USNESENÍ 
 
C10 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
C11 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
E4 
termín: 7.12.2011 
odpovídá: p.Šulc  
 
E6 
termín: 7.12.2011 
odpovídá: předseda komise 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.15 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční 4.1.2012 
 
Zapsal: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
                                
                                                                                    
                                                                                    Ing. František Mina řík 
                                                                               předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
Přílohy: prezenční listina 
 
 
 
 

 
_______________________________________________________________________________  

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


