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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 7.12.2011 

 
Přítomni: Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková , Petr Polívka , Jan Kou řil , Jaromír Jurtík  DiS., 
Mgr. Lubor Ludma , Miroslav Bureš , Petr Šarapatka , MUDr. Bohumila Gremlicová , Bc. Radek 
Haviger , RNDr. Jiří Fišer , Ph.D., Ing. Martin Skoumal , Benedikt Záhora , Mgr. Soňa Vodáková 
Omluveni: Jaroslav Šulc  
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 14 členů komise. Komise byla po celou dobu 
jednání usnášeníschopná.  
 
 
B. Kontrola usnesení  
 
z 5.10.2011 
C6c – v součinnosti s KMČ Tabulový vrch požádat o doplnění bezbariérového přechodu přes Tř. 
Svornosti k Timpu 
p. Bureš napíše koncept a předá předsedovi 
úkol trvá  
termín: 11.1.2011 
odpovídá: p. Bureš, p ředseda komise 
C6d – úprava chodníku mezi Tř. Svornosti a Timpem na bezbariérovou úpravu, hotovo , viz e-mail 
z 2.1.2012 komisi Tabulový vrch  
D4 – hotovo , na jednání dopravní komise 22.11.2011 komisí doporučeno umístění zvýrazněné 
značky „Přechod pro chodce“ . Na jednání DK 3.1.2012 schváleno .  
Dohledání výsledků radaru na Tř. Míru – hotovo – viz dopis Mgr. Puhačovi z 2.1.2012 
 
 
C. Doručená pošta  
 
1. MMOl, odbor dopravy, č. j. SMOl/OD/1980/2011/St ze dne 23.11.11 – výzva k odstranění 

závady na svodu dešťové vody z objektu SME na ul. Letců - na vědomí  
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2. Filip Žáček ze dne 7.11.11 – dopis řediteli MPO ve věci neoprávněného pohybu osob 
v budovách na pozemcích parc. č. 2294, 2295, 2304 a 185/1 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc – 
na vědomí 

3. MMOl, odbor dopravy, č. j. SMOl/OD/1843/2011/St ze dne 9.11.11 – odpověď na žádost o 
opravu chodníku Norská 24, oprava bude zahrnuta do plánu akcí na rok 2012 

4. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/5514/2011/Pr ze dne 4.11.11 – žádost sdružení 
Pevnostní město o souhlas s umístěním informační tabulky na pozemku parc. č. 420/114 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc. V navrhovaném míst ě není komunikace pro p ěší. Komise 
doporu čuje umístit tabulku p řes vozovku k prot ějšímu chodníku (parc. č. 540/62). 

5. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/5069/2011/Ji ze dne 14.11.11 – žádost o sdělení 
stanoviska k převodu pozemku parc. č. 166 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, u areálu letiště. Na 
pozemku stojí budova v majetku UP a ta žádá o bezúplatný převod do svého majetku. Komise 
nemá námitek 

      termín: ihned 
      odpovídá: p ředseda komise 
 
 
 D. Odeslaná pošta  
 
1. 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, 
obec Olomouc, 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 nedoporučuje 

2. 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. Komise pronájem 
nedoporučuje ( viz D1). 

 
 
E. Různé 
 
1. MPO informovala o provádění kontrol parkování v ul. U kovárny a konstatovala zlepšení stavu. 
MPO odpověděla na dotazy ve věci stížností občanů na zakázaný průjezd kamionů na tř. Míru a 
Okružní a na pokutování vozidel, která vjíždí na požární nástupní plochy u bytových domů na ul. 
Gen. Píky.  
2. p. Bureš podal informaci ze schůzky na místě samém 9.11.2011 ve věci revitalizace studánky v 
ul. Úvoz. MVDr. Lakomý nabídl zajistit vyčistění zaneseného propustku. Dále je potřeba provést 
vymýcení náletových dřevin ve svahu ul. Úvoz a rovněž tak likvidaci vznikajících divokých skládek 
v této ulici. Komise požádá o součinnost OVVI. P.Bureš připraví koncept dopisu a zašle předsedovi 
komise. 
termín: 11.1.2012 
odpovídá: p. Bureš a p ředseda komise  
3. Členové komise rozhodli hlasováním o pokračování akce „Revitalizace studánky……“. Byla 
vytvořena pracovní skupina Ing. Minařík, Jurtík Dis, Kouřil, Polívka, Šulc, která vstoupí do jednání s 
Mgr. V.Puhačem. 
termín: první čtvrtletí roku 2012 
odpovídá: pracovní skupina 
4. Ing. Skoumal upozornil na výšku keřů u zastávky  MHD U kovárny na straně u trafiky, které 
zhoršují viditelnost na blízký přechod. Totéž na křižovatce ul. Letců x tř. Míru, odbočka na Topolany 
– ztížený výhled. Bude vznesen požadavek na zastřižení keřů cestou OVVI. 
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termín: 11.1.2012 
odpovídá: p ředseda komise 
5. MUDr. Gremlicová upozornila na postupné rozebírání opěrné zdi u zastávky MHD Hřbitovy. 
Cestou OVVI bude informován vlastník objektu. 
termín: 11.1.2012 
odpovídá: p ředseda komise 
6. p. Kouřil vznesl dotaz, zda bude zrušeno dětské hřiště  u bytového  domu na ul. Politických vězňů 
č.o.15. Bude zjištěno na OŽP MMOL. 
termín: 11.1.2012 
odpovídá: p ředseda komise 
7. RNDr. Fišer požádal o sdělení termínu realizace rekonstrukce ulice Gen. Píky a vznesl dotaz na 
mechanizmus údržby chodníků ve městě. Bude zjištěno na OI a TSMO. 
termín: 11.1.2012 
odpovídá: K. Va řeková a p ředseda komise  
8a. p. Bureš vznesl žádost o nahlédnutí do materiálu „Krajinářská studie Neředínského horizontu 
v Olomouci“. Bude zajištěno na OKR MMOL. 
termín: 11.1.2012 
odpovídá : p ředseda komise 
8b. Dále vznesl požadavek na poskytnutí statistiky z radarových měření preventivním radarem na 
Tř. Míru za poslední 2 roky a požadavek na obnovení poskytování přehledů o měření radarem 
komisi. Ve věci bude kontaktována MPO cestou OVVI. 
termín: 11.1.2012 
odpovídá: p ředseda komise 
9. Jednání se zúčastnil strážník MPO č. 157 
 
 
 
USNESENÍ 
 
C.5. 
termín: ihned 
odpovídá: předseda komise 
 
E.2. 
termín: 11.1.2012 
odpovídá:p. Bureš a předseda komise 
 
E.3. 
termín: první čtvrtletí 2012 
odpovídá: pracovní skupina 
 
E.4. 
termín:11.1.2012 
odpovídá: předseda komise 
 
E.5. 
termín: 11.1.2012 
odpovídá: předseda komise 
 
E.6. 
termín: 11.1.2012 
odpovídá: předseda komise 
 
E.7. 
Termín: 11.1.2012 
Odpovídá: K. Vařeková a předseda komise 
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E.8a. 
termín: 11.1.2012 
odpovídá: předseda komise 
 
E.8b. 
termín: 11.1.2012 
odpovídá: předseda komise 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.0 hod. 
 
Příští jednání se uskuteční 11.1.2012 
 
Zapsal: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík  
 
 
 
 
 
                                                                                           Ing. Franti šek Mina řík 
                                                                                      předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
 
Přílohy: prezenční listina 
 
 
  
 
 
 
 


