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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 8.8.2012  

 
 
Přítomni:  
Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková , Petr Polívka , Jaromír Jurtík  DiS., Benedikt Záhora , 
Jaroslav Šulc , Mgr. Soňa Vodáková , Jan Kou řil  , Bc. Radek Haviger  
Omluveni: Miroslav Bureš , Mgr. Lubor Ludma  
Nepřítomni: Petr Šarapatka , Ing. Martin Skouma l, RNDr. Jiří Fišer , Ph.D. 
Hosté: RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. 
Prezenční listina je nedílnou součástí originálu 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 Ing. František Minařík v 17,00 hod. jednání komise městské části a řídil je po 
celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 9 členů komise. Komise byla po celou dobu 
jednání usnášeníschopná. 
  
 
B. Kontrola usnesení  
 
 
C.Doručená pošta  
 
1. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/3383/2012/Bra ze dne 23.7.12 – žádost o sdělení 
stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 79/107 v k. ú. Neředín za účelem užívání zeleninové 
zahrádky. Komise nemá námitek . 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno  
2. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/3158/2012/Pr ze dne 10.7.12 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 6/1 v k. ú. Neředín za účelem užívání předzahrádky 
k navazujícím nemovitostem. 
Z hlediska Územního plánu sídelního útvaru Olomouc je parcela p.č. 6/1 v k.ú. Neředín součástí 
současně zastavěného území v ploše funkčního typu BV – bydlení předměstské, venkovské a tvoří 
nedílnou součást veřejného prostranství. 
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Plochy veřejných prostranství zahrnují – mimo jiné – rovněž související plochy dopravní a technické 
infrastruktury a zeleň. Veřejným prostranstvím jsou prostory přístupné každému bez omezení, tedy 
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
Ochrana veřejných prostranství je zájmem veřejným, který je chráněn stavebním zákonem a jeho 
prováděcími vyhláškami s tím, že je rovněž jedním z významných požadavků uvedených v právě 
zpracovávaném novém územním plánu města. 
Případný prodej výše uvedeného pozemku, který je součástí veřejného prostranství, není v souladu 
s cíly a úkoly územního plánování. 
Považujeme za vhodné, ponechat toto prostranství v majetku města. 
Toto řešení rovněž zachovává bezproblémovou možnost případných stavebních zásahů do 
pozemku spojených např. s úpravou tras podzemních sítí atd.     
Doplňujeme, že pro ul. Neředínská je vypracována studie obnovy zeleně, která počítá s výsadbami  
v této lokalitě. 
Komise s prodejem nesouhlasí 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno  
3. MMOl, odbor investic, Ing. Tichý, 24.7.2012 – žádost o předložení návrhů na realizaci investic ( 
v souvislosti s přípravou návrhu rozpočtu na rok 2013) zajišťovaných prostřednictvím statutárního 
města Olomouc v území, které spadá do působnosti KMČ č.12 Neředín. Termín do 14.9.2012. 
V konceptu připraví pracovní skupina Šulc, Jurtík, Vařeková. Bude dořešeno na jednání KMČ 
5.9.2012 
termín: 5.9.2012 
odpovídá: pracovní skupina 
Schváleno 
4. TSMO, 16.7.2012 – plán prací na srpen. 
5. e-mail p. Tomáše Zrnka, – připomínka k dopravní situaci na křižovatce ul. U Kovárny a tř. 
Svornosti, kde parkují vozidla u přechodu pro chodce i v křižovatce a jsou tím zhoršeny rozhledové 
podmínky. 
Předseda komise – odpověď e-mailem dne 1.8.2012, návrh tří variant možného řešení problému. 
6. TSmO, 16.7.2012 – Zápis o odevzdání a převzetí díla rekonstrukce dvou schodišť dle požadavku 
KMČ č.12 Neředín. Podepsal člen komise p. Šulc.   
7. TSmO – objednávka prací na měsíc srpen. Jedná se o dlážděné komunikace, živičné 
komunikace, vpusti, šachty, zábradlí, podchody, mosty, lávky a dopravní značení. Na vědomí. 
 
 
D. Odeslaná pošta  
 
1. MMOl, odbor dopravy, Ing. Pospíšilová, 1.8.2012 – žádost o zřízení „Zóny 30“ v ulicích Čechova, 
Gen. Píky, Norská, Helsinská, Pol. vězňů, „Malá Pražská“ a Rumunská. 
  
 
E. Různé  
 
1. Dne 3.7.2012 se na MMOL uskutečnil výrobní výbor č.2 akce „Ulice Neředínská, U Dvora, Letců – 
rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí, aktualizace SO 301 – rekonstrukce kanalizace a SO 
302 rekonstrukce vodovodu“. V rámci závěrů bylo dohodnuto, že OI MMOL projedná oba objekty 
s dotčenými občany prostřednictvím KMČ, která ve věci svolá schůzku na konci  09/2012. 
Po projednání bylo dohodnuto, že schůzka s občany ul. Letců se uskuteční v úterý, 25.9.2012 v 17.0 
hod. v jednací místnosti komise. Jednání se zúčastní zástupci investora, projektanta a odboru 
dopravy.  
Pozvánky připraví předseda komise a současně umístí informaci o schůzce na web komise. 
Členové komise p. Šulc a p. Jurtík roznesou pozvánky občanům v ul. Letců nejpozději do 15.9. 
2012. Do stejného data bude pozvánka umístěna do informačních vitrín. 
termín: do 15.9.2012 
odpovídá: p.Šulc, p. Jurtík, p ředseda komise 
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Schváleno   
 
 
2. Ing. Minařík požádá MPO o umístění preventivního radaru VIASIS 3000  na tř. Míru. 
termín: 5.9.2012 
odpovídá: p ředseda komise  
Schváleno 
3. Jednání komise se zúčastnil strážník MPO č. 157 
 
 
 
USNESENÍ 
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů 
Komise ukládá: 
 
C.1. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise  
 
C.2. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise   
 
C.3. termín: 5.9.2012 
       odpovídá: pracovní skupina   
 
E.1. termín: do 15.9.2012 
       odpovídá: p.Šulc, p. Jurtík, předseda komise 
 
E.2. termín: 5.9.2012 
       odpovídá: předseda komise  
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.0 hod. 
Příští jednání se uskuteční 5.9.2012 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Vypracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Ing . František Mina řík 
                                                                                                  předseda KMČ č. 12 Neředín 
 
 
 
Přílohy: prezenční listina 
 
 


