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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 3.10.2012 

 
Přítomni:  
Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková , Petr Polívka,  Jaromír Jurtík  DiS., Benedikt Záhora , 
Jaroslav Šulc , Mgr. Soňa Vodáková , Jan Kou řil , Petr Šarapatka , RNDr. Jiří Fišer , Ph.D.,  Miroslav 
Bureš , Mgr. Lubor Ludma  
Nepřítomni:  
Bc. Radek Haviger , Ing. Martin Skoumal   
Hosté: RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., člen RMO  
            Bc. Filip Žáček, člen ZMO 
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 12 členů komise . Komise byla po celou dobu 
jednání usnášeníschopná.  
 
B. Kontrola usnesení  
  
 
C. Doručená pošta  
 
1. MMOl, majetkoprávní odbor, č.j. SMOl/Maj/22/4148/2012/Výs ze dne 18.9.2012 – žádost o 
sdělení stanoviska k prodeji, popř. pronájmu pozemku p.č. 247/22 v k.ú. Neředín, za účelem užívání 
jako zahrádky. Komise nemá námitek . 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
2. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/5397/2012/Pr ze dne 28.8.2012 – žádost o sdělení 
stanoviska k pronájmu částí pozemků p.č. 469, 531/2, 985/3 v k.ú. Neředín a p.č. 849/30 v k.ú. 
Řepčín  za účelem užívání jako zahrádky. Komise nemá námitek. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
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3. MMOl, odbor dopravy, č.j. SMOL/OD/109/997/2012/St ze dne 23.8.2012 – opakovaná výzva 
k odstranění závady na svodu dešťové vody, ul. Letců, p.č. 1039 v k. ú. Neředín – trafostanice ve 
vlastnictví ČEZ, na vědomí 
4. MMOl, odbor koncepce a rozvoje, č.j. MOL/131563/2012/OKR/TI/Tom ze dne 3.9.2012 – sdělení 
o zpracovateli „Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“. Zpracovatelem koncepce je 
sdružení firem DHI a.s., Sweco Hydroprojekt CZ a.s., JV Projekt VH s.r.o. a VODIS Olomouc s.r.o. 
5. MMOL, odbor stavební, OPK, č.j. SMOL/OPK/79/3785/2012/Nan ze dne 12.9.2012 – povolení 
k výkopu v ul. Politických vězňů (13.9. – 27.9.2012) a v ul. U Kovárny, tř. Svornosti (17.9. – 
12.10.2012) 
6.  MMOL, OS, č.j.SMOL/OPK/79/3786/2012/Nam ze dne 12.9.2012 – zvl. užívání komunikací U 
Kovárny a Tř. Svornosti od 1.10 do 12.10.2012 
7.  MMOL,OŽP, č.j. SMOL/ŽP/55/3717/2012/Jar ze dne 10.9.2012 – zvl. užívání zeleně od 17.9. do 
23.10.2012 
8. TSMO – plán prací na říjen. Od 1.11. 2012 do 31.3.2012 bude trvat výkon zimní údržby 
komunikací. 
9. e-mail ze dne 21.9.2012 – návrh p. Karla Tichého na název ulice v lokalitě Sladké město „ulice 
Holandská“. Bude postoupeno předsedovi kulturní komise RMO a OVVI MMOL. V tomto smyslu 
bude informován žadatel. P. Bureš napíše koncept se seznamem možných názvů ulic pro Neředín, 
které budou postoupeny  kulturní komisi RMO. 
termín: 7.11.2012 
odpovídá: p ředseda komise a p. Bureš 
Schváleno  
10. e-mail OVVI, Mgr. Puhač ze dne 20.9.2012 – odpověď DPMO na připomínku KMČ 11 Tabulový 
vrch ve věci najíždění autobusů na zastávek MHD, na vědomí  
11. p. Vlasta Skácelová, Politických vězňů 4, upozorňuje na neprůtočnost vpustí v ul. Politických 
vězňů, č.o. 4. Dopis bude postoupen odboru dopravy MMOl, žadatelka bude v tomto smyslu 
informována. 
termín: 7.11.2012 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
 
 
D. Odeslaná pošta  
 

1. odpověď manželům Řezníčkovým ve věci opravy schodů u domu  Norská 31 – 35, e-mail 
předsedy komise ze dne 12.9.2012.  

2. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/4025/2012/Pr ze dne 28.8.2012 MMOl 
3. MMOL,majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/3465/2012/Ji ze dne 9.8.2012  
4. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/3734/2012/Čí ze dne 14.8.2012  
5. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/3848/2012/Br ze dne 15.8.2012 
6. záležitost postřiku na tř. Míru  
7. MMOL, OI zaslání návrhu plánu investic na rok 2013 
 

 
E. Různé  
 
1. občané ulice Neředínská sepsali a komisi městské části Neředín zaslali na vědomí text petice, 

jejímž obsahem je nesouhlas se stavebním záměrem úpravy a přístavby stávajícího objektu na 
p.č. 5/1 a st. 11 v k.ú. Neředín, se žádostí o případnou součinnost ve věci. Jednání komise se 
zúčastnila občanka Neředína z ul. Neředínská, své jméno do zápisu neuvedla. Nikdo ze 45-ti 
petentů se jednání komise nezúčastnil. Po obsáhlé diskusi byla dohodnuta součinnost komise ve 
věci seznámení občanů Neředína s peticí a následná možnost spolupráce – na požádání - 
s petičním výborem při projednávání dokumentace, případně v průběhu správního řízení. 
Rovněž byla deklarována možnost konzultace petentů s komisí v předmětné věci  
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2. p. Šulc a p. Bureš informovali členy komise o průběhu besedy s občany 25.9.2012 ve věci 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Letců. Pořízený zápis předá předseda komise OI 
MMOL. 
termín: 7.11.2012 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
V rámci besedy vznesli přítomní občané připomínku k vjíždění kamionů z Tř Míru do ul. Letců a 
Neředínská. Informace bude předána OD MMOL jako podnět k řešení této situace. 
termín: 7.11.2012 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
Rovněž v rámci besedy občané upozornili na rychlou jízdu motorových vozidel v ul. Letců, která 
se nachází v „zóně 30“ 

Jako řešení se nabízí posunout - z hlediska řidiče špatně viditelnou - DZ IP 25a umístěnou na ul. 
Letců v blízkosti křižovatky s ul. Neředínská blíže ke křižovatce ulic Letců x Lomená. Stejná 
problém je takto možno řešit v ul. Pod Strání. Tento podnět bude předán OD MMOL. 
termín: 7.11.2012 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 

3. 22. 10. 2012 se uskuteční slavnostní setkání jubilantů seniorů městské části Neředín v obřadní 
síni olomoucké radnice. Pozvánky připravil a rozeslal předseda komise. 
Scénář: příchod jubilantů, příchod představitelů města, komise a hostů, úvodní slovo, vystoupení 
žáků ZŠ Zeyerova, vystoupení dětského baletního souboru, vystoupení představitele města a 
hostů, vystoupení předsedy KMČ, blahopřání, vystoupení souboru Krušpánek. 

      Účast: Ing. Minařík, Mgr. Vodáková. Rozvoz dárků zajistí p. Jurtík. 
4. Na poradě předsedů komisí městských částí s vedením magistrátu uplatní předseda komise 

požadavek na zajištění informovanosti komisí ve věci stavebních záměrů v území ve kterém 
působí komise a rovněž tak požadavek na zajištění informací o započetí územních řízení nových 
staveb.  

5. člen komise p. Kouřil upozornil na špatný stav laviček u zadního traktu domu Politických vězňů 4 
– 6 (u altánu). Bude postoupeno jako podnět k řešení OŽP MMOL. 
termín: 7.11.2012 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 

6. Jednání se zúčastnil : Městská policie, č.140 
 
 
USNESENÍ 
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů 
Komise ukládá: 
 
C.1. termín: ihned 
        odpovídá: předseda komise 
 
C.2. termín: ihned 
        odpovídá: předseda komise 
 
C.9. termín: 7.1.2012 
       odpovídá: předseda komise 
 
C.11. termín: 7.11.2012 
         odpovídá: předseda komise 
 
E.2. termín: 7.11.2012 
       odpovídá: předseda komise 
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E.5. termín: 7.11.2012 
       odpovídá: předseda komise 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.0 hod. 
Příští jednání se uskuteční dne 7.11.2012 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Vypracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
                                   
 
                                                                                                   Ing . František Mina řík 
                                                                                               předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
 
 
 
Přílohy: prezenční listina 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

kontakt: Ing. František Minařík, tel. 588488383, e-mail  frantisek.minarik@olomouc.eu  


