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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 9.1.2013 

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

• A: zahájení 
• B: doručená pošta 
• C: různé 

 
 
A. Zahájení  

 
Po prezenci zahájil předseda Ing. František Minařík  v 17,00 hod. jednání komise městské části a 
řídil je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno11 členů komise . Komise byla po 
celou dobu jednání usnášeníschopná.  
 
 
B. Doru čená pošta  
 
1. MMOl, OŽP č. j. SMOl/ŽP/55/4427/2012/Ste ze dne 12.12.2012 – sdělení k připomínkám ve věci 

opravy laviček v altánu a za bytovými domy Politických vězňů 4 – 6. Bude provedeno do 
31.3.2013. 

2. e-mail OŽP ze dne 12.12.2012 - žádost o upřesnění místa ořezu keřů, které brání výhledu řidičů 
na křižovatce ul. Letců x tř. Míru. 

      Bylo upřesněno předsedou komise a předáno OŽP, ing. Štěpánkové. 
3. e-mail OVVI, Mgr. V. Puhač ze dne 7.12.2012 – návrh na změnu statutu KMČ, bod 22  - na 

vědomí. 
4. e-mail OVVI, Mgr. V. Puhač ze dne 11.12.2012 - objednávka na zasklení vývěsní skříňky na tř. 

Míru konečná tramvaje, na vědomí. 
5. MMOL, OKR, Ing. Křenková, p. Fetková, Ivo Vlach, nám. primátora - korespondence ve věci 

možnosti opravy vozovky v ul. Úvoz, na vědomí. Vozovka bude opravena v r. 2013 v rámci 
údržbových prací zajišťovaných odbored dopravy MMOL. 

6. MMOl, OŽP č. j. SMOl/ŽP/55/4678/2012/Sk ze dne 27.12.12 – rozhodnutí veřejnou vyhláškou -   
povolení změny stavby před dokončením „Bytový komplex Sladké Město Olomouc, blok č. 3, 
vodovod, kanalizace, retenční nádrže. 

7. Zvláštní užívání zeleně, zábory a výkopové práce - evidenční čísla dokumentů: ŽP-
DOK/5600/2012/Jar., ŽP-DOK/5343/2012/Jar., ŽP-DOK/5211/2012/Jar. Zvláštní užívání 
místních komunikací -  evidenční čísla dokumentů: OPK-DOK/4148/2012/Št.                                                    
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C.  Různé  
 
1. Rozpočet SMOL na rok 2013 v části D  „realizace akcí předběžně zařazených do plánu na rok 
2013“ pod poř. číslem 40 uvádí částku 10 mil. Kč.- určenou pro komise městských částí, 
s poznámkou – bude řešeno samostatným materiálem RMO. 
Stejná částka byla vyčleněna pro komise i v uplynulém roce s tím, že tato byla určena na tzv. 
„prioritní akce“ komisí. KMČ Neředín v roce 2012 jako prioritní akce uvedla – a zažádala o jejich 
realizaci – zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci povrchu Tererova nám. v celé jeho 
ploše a úpravu tramvajového ostrůvku zastávky MHD tramvajové Hřbitovy ve směru do města. Tyto 
priority ponechává komise jako aktuální i pro rok 2013 a pokládá za potřebné doplnit tyto o 
rekonstrukci chodníku ul. U kovárny v rozsahu od křižovatky s ul. Dělnická  po křížení s ul. Tř. 
Svornosti (podél bytových domů).  
Prioritní akce na rok 2013 KMČ Neředín tedy jsou: 
a) zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci povrchu Tererova nám. v celé ploše 
b) úprava tramvajového ostrůvku zastávky MHD tramvajové Hřbitovy ve směru do města 
c) rekonstrukce chodníku ul. U kovárny v rozsahu od křižovatky s ul. Dělnická  po křížení s ul. Tř. 
Svornosti (podél bytových domů).  
Tyto akce budou uplatněny cestou OVVI. 
Rozpočet SMOL na rok 2013 v části D „realizace akcí předběžně zařazených do plánu na rok 2013“ 
pod poř.č. 78 uvádí částku 6,5 mil. Kč,- na „Tererovo nám., navýšení parkovacích možností“. Na 
tuto akci je vydáno SP. V této souvislosti komise upozorňuje na možnost časové koordinace a 
sladění s prioritní akcí komise na rok 2013 „zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
povrchu Tererova nám. v celé ploše“.  
termín: 6.2.2013 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
2. V roce 2012 byla odborem dopravy MMOL pro jednotlivé komise vyčleněna částka 300 tis.Kč.- na 
opravu komunikací. Za předpokladu, že tato bude vyčleněna i v letošním roce,  navrhuje komise za 
tyto prostředky realizovat: 
a) rekonstrukci ter. schodů na ul. Norská 
b) rekonstrukci ter. schodů na ul. Dělnická 
c)rekonstrukci části chodníku ul. U kovárny v rozsahu od křížení s Tř. Míru po Krušovickou 
restauraci (podél bytových domů) 
Tyto akce budou uplatněny cestou OVVI 
termín: 6.2.2013 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
3. Z prostředků komise na opravu a údržbu navrhuje komise realizovat  rekonstrukci části chodníku 
v rozsahu od Krušovické restaurace  po křižovatku s ul. Dělnická (podél bytových domů) 
Tato akce bude uplatněna cestou OVVI  
termín: 6.2.2013 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
4. Členové komise upozornili, že na dětském hřišti u rybníčku jsou plochy hřiště zdevastovány 
pojížděním motorových vozidel.  
Komise požádá o spolupráci MPO a OŽP MMOL. 
termín: 6.2.2013 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
5. Komise p řipomíná, že v p řípadě nefunk čního ve řejného osv ětlení, nevyvezeného 
komunálního odpadu, závad na chodnících které jsou ve vlastnictví m ěsta, výtluk ů ve 
vozovkách které jsou ve vlastnictví m ěsta atd., je možno tyto řešit na www.tsmo.cz a požádat 
o sjednání nápravy. 
V zimním období ve v ěcech týkajících se zimní údržby lze kontaktovat p římo dispe čera 
TSMO, a.s., na nep řetržit ě obsluhované tel. lince 605 201 686.  
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UNESENÍ  
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 
Komise ukládá: 
 
C.1.   termín: 6.2.2013 
         odpovídá: předseda komise  
 
C.2.   termín: 6.2.2013 
         odpovídá: předseda komise 
 
C.3.  termín: 6.2.2013 
        odpovídá: předseda komise 
 
C.4. termín: 6.2.2013 
       odpovídá: předseda komise 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod. 
Příští jednání se uskuteční dne 6.2.2013 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Vypracoval: Ing. František Minařík  
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Ing. František Mina řík 
                                                                                 předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
 
Přílohy: prezenční listina  
 


