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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 11.7.2012 

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

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení 
• C: doručená pošta 
• D: odeslaná pošta 
• E: různé 

 
 
A. Zahájení  

 
Po prezenci zahájil p. Jaroslav Šulc v 17,00 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. Kontrola usnesení  
                                                                      
E.2. splněno 
 
 
C. Doručená pošta  
 
1. MMOl, OVVI, e-mail, Mgr. Puhač, 7.6.2012 – návrhy názvů budoucích ulic v Olomouci 

s možností doplnění. 
2. MMOl, OD, 6.6.2012, e-mail – odpověď paní Žůrkové ve věci nového trasování autobusové linky 

č. 26, na vědomí. 
3. TSMO, 26.6.2012 – plán prací na červenec + první číslo elektronického zpravodaje TSMO. 
4. MMOl, OVVI, Mgr. Puhač, e-mail – sdělení o přesunutí požadavků komisí na fin. prostředky do 

„nekrytých požadavků“.  
5. DPMO – informace o změně tarifu od 1.7.2012 a o omezení slev na jízdném v zóně 71 IDSOK. 
6. MMOL, OD – informace o změnách v provozu MHD. 
7. MMOL, OŽP, 11.6.2012 – informace o provedeném ořezu keřů na Tř. Míru (požadavek komise). 



 2 

8. MMOl, OI, 20.6.2012, e-mail – žádost o umístění situačního plánu výsadeb akce „Park Západní“ 
do informačních vitrín komise. 

9. MMOl, OŽP, 18.6.2012 – Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, zábory a 
výkopové práce – decentralizace zásobování teplem (horkovodní přípojky) – tř. Svornosti 
52,48,44,40,51,55,59, na vědomí. 

10. MMOl, OŽP, 25.6.2012 – rozhodnutí ve věci „Ulice Neředínská, U Dvora, Letců – rekonstrukce 
komunikace a inženýrských sítí – vodního díla“ – prodloužení platnosti stavebního povolení do 
31.12.2014 a změna stavby před dokončením, na vědomí. 

11. MMOl, OŽP, 25.6.2012 – rozhodnutí ve věci „Kasárna Neředín – regenerace areálu, II. etapa, 2. 
stavba – vodního díla“ - prodloužení platnosti stavebního povolení do 31.12.2014 a změna 
stavby před dokončením, na vědomí. 

 
 
D. Odeslaná pošta  
 
1. J. Němeček, Jílová 10, 14.6.2012 – stanovisko komise k umístění sezónní předzahrádky u 

internetové kavárny v ul. Na Kovárně 28A.  
2. MMOl, majetkoprávní odbor, 15.6.2012, č. j. SMOl/Maj/22/2577/Š ze dne 24.5.12 – žádost o 

sdělení stanoviska ke zřízení věcného břemene práva chůze na pozemku parc. č. 575/1 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc. 

3. p. V. Urbanová, Norská 25, 19.6.2012 - stanovisko komise ve věci zřízení psího hřiště při ul. 
Norská. 

4. MMOl, OD, 25.6.2012 – návrh řešení křižovatky ulic Neředínská x Tř. Míru. 
5. MMOl, OD, 20.6.2012 – žádost o sdělení ve věci odstranění závady na svodu dešťové vody na 

objektu trafostanice na ul. Letců (parc. č. 1039) v majetku ČEZ.  
6. MMOl, OVVI, Mgr.V. Puhač, e-mail, 25.6.2012 – návrh potřebných úprav jednací místnosti jako 

podklad pro SDF. 
 
 
E.    Různé  

 
1. Na jednání komise se dostavil p. J.Němeček, Jílová 10 ( zřízení předzahrádky, internetová 

kavárna, Na kovárně 28A) v reakci na zamítavé stanovisko komise ke zřízení letní předzahrádky 
před jeho provozovnou. V minulosti komise řešila stížnosti občanů a občanského sdružení na 
hluk z již provozovaných restaurací. Komise doporučila p. Němečkovi, aby prověřil stanovisko 
občanů bydlících v domech U Kovárny 6, 8, 10, 28 a 30. V tomto smyslu komise vyslovila  
podmíněný souhlas se zřízením předzahrádky za předpokladu, že p. Němeček získá a doloží  
kladné stanovisko obyvatel domů. 

      Schváleno 
2. Komise navrhuje v lokalitě ulic Gen. Píky, Norská, Helsinská, Čechova a Rumunská zřídit „Zónu 

30“ v návaznosti na již zřízené zóny u OD Globus a v prostoru ulic Letců, Západní, Lomená……. 
Podklady připraví p. Bureš. 
termín: 8.8.2012 

      odpovídá: M. Bureš 
      Schváleno 
3. Výrobního výboru ve věci rekonstrukce kanalizace na ul. Neředínská  a Letců se zúčastnili p. 

Bureš a p. Šulc. Stavební povolení vodoprávního úřadu je prodlouženo do 31.12.2015.  
4. Ve věci revitalizace studánky bylo dohodnuto s majetkoprávním odborem (předseda komise), že 

tento svolá jednání za účasti MVDr. Lakomého, zástupce KMČ a zástupce OVVI. Budou 
diskutovány možnosti výměny dotčeného pozemku nebo jeho odkoupení. 

5. Srpnové jednání komise se překládá na datum 8.8.2012 
6. Jednání se zúčastnil strážník MPO č.157. 
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USNESENÍ 
Schváleno při projednávání bodu. 
Komise ukládá: 
 
E.2. termín: 8.8.2012 
       odpovídá: M. Bureš 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.0 hod. 
Příští jednání se uskuteční v mimo řádném termínu 8.8.2012 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Vypracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
                                                                                                       Ing . František Mina řík 
                                                                                                  předseda KMČ č. 12 Neředín 
 
 
 
Přílohy: prezenční listina 
                              
 
 
 
 
 
 


