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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 2.5.2013  

 
 
 
Přítomni:  
Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková , Jaroslav Šulc , Jan Kou řil , RNDr. Jiří Fišer , Ph.D., Petr 
Šarapatka , Mgr. Soňa Vodáková , Jaromír Jurtík  DiS., 
 
Omluveni: Mgr. Lubor Ludma  
 
Nepřítomni:  
Bc. Radek Haviger , Petr Polívka , Miroslav Bureš , Benedikt Záhora  
 
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 předseda Ing. František Minařík  v 17,00 hod.jednání komise městské části a 
řídil je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 8 členů komise. Komise byla po 
celou dobu jednání usnášeníschopná.  
 
 
B. Kontrola usnesení  
 
 
C. Doručená pošta  
 
1. Objednávka OD MMOL na opravu okapové římsy opěrné hřbitovní zdi u stanice MHD tramvaje 

„Hřbitovy“ v měsíci květnu 2013, na vědomí. 
2. Objednávka OD MMOL pro TSMO na měsíc květen – dlážděné komunikace, na vědomí. 
3. TSMO, 25.4.2013, plán prací pro KMČ Neředín na měsíc květen 2013. 
4. MMOl, OKR OKZR prostřednictvím OVVI, e-mail ze dne 5.4.2013 „Návrh výhledového řešení 

problematiky dětských hřišť, koncept k projednání“  -  k připomínkám, Komise nemá k materiálu 
žádné připomínky. 
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5. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/1318/2013/Bra ze dne 8.4.13 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 487/53 v k. ú. Neředín v ul. Rumunská za účelem 
stavby garáže pro osobní automobil. Komise nemá námitek.  
Schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

6. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/798/2013/Ji ze dne 22.3.13 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 584/1 v k. ú. Neředín, ul. Keltská za účelem výstavby 
rodinného domu. Dle Územního plánu sídelního útvaru Olomouc je předmětná parcela součástí 
současně zastavěného území v ploše s funkcí KV – vysokoškolské areály, včetně ubytovacích 
areálů. V této funkci není individuální výstavba RD ani výjimečně přípustná. Komise prodej  
nedoporu čuje.   
Schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

7. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/979/2013/Ji ze dne 4.4.13 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji či pronájmu části pozemku parc. č. 1386 v k. ú. Neředín za účelem rozšíření 
zázemí k budově č. p. 889 na pozemku parc. č. 1385. Pozemek byl již řešen v rámci č.j. 
SMOL/Maj/22/446/2006/Ji ze dne 21.1.2013 a č.j. MAJ-PR/301/1998/Ji ze dne 24.1.2013. 
Komise pronájem ani prodej p ředmětné části pozemku nedoporu čuje . 
Schváleno 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

8. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/1054/2012/Bra ze dne 28.3.13 – žádost o sdělení 
stanoviska ke směně pozemků parc. č. 420/100 a 420/114 v k. ú. Neředín za účelem využití dle 
platného Územního plánu. Z uvedeného v žádosti není zcela zřejmý účel využití, byť je vztažen 
k funkcím území dle ÚPnSÚ Olomouc. V souvislosti s možným omezením prosazování zájmů 
statutárního města Olomouce v předmětných plochách v souvislosti s ÚPnSÚ, které by mohlo 
nastat realizací navrhované směny komise sm ěnu nedoporu čuje . 
Schváleno 
termín: ihned 

      odpovídá: p ředseda komise 
9. MMOl, odbor stavební, OPK – kopie protokolu z ústního jednání ze dne 15.4.2013 s MVDr. 

Lakomým ve věci sjezdu na komunikaci ul. Okružní – na vědomí.  
10. MMOl, odbor životního prostředí č. j. SMOl/ŽP/55/1261/2013/Št ze dne 17.4.13 – dětské hřiště u 

rybníčku v Neředíně, informace o provedení ochrany proti najíždění motorových vozidel do 
areálu hřiště. 

11. Zvláštní užívání komunikací, ev.č. OPK-DOK/1133/2013/Št, zvl. užívání zeleně, ev.č. ŽP-
DOK/1319/2013/Jar. 

 
 
D.   Odeslaná pošta  
 
1. MMOl, odbor dopravy ze dne 8.4.2013 – přetrasování noční linky č. 50 – komise navrhuje 

variantu č. 1. s obsluhou zastávek U Kovárny, Kmochova, Okružní a dále po stávající trase. 
2. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. MAJ-EM/40/2004/Sk ze dne 19.3.2013. 
 
 
E.    Různé  
 
1. MPO – sdělení k reklamnímu zařízení typu „A“ před restaurací U rytíře – prověřeno na místě 

samém, reklamní zařízení nebrání výhledu řidičům. 
2. RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. (RMO) upozornil MPO na vrak automobilu Passat, stojící na ul. 

Dělnická – dořeší MPO 
3. Stopy vzlínání vlhkosti (pravděpodobně) na vnějším líci opěrné zdi u hřbitova v celé její délce – 

bude dořešeno na jednání KMČ dne 5.6.2013. 
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4.   Jednání se zúčastnili strážníci MPO č. 157 a 133 
 
 
USNESENÍ 
 
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů 
Komise ukládá: 
 
E.5. z 3.4.2013 
5. Člen komise p. Záhora upozornil na zastávku MHD autobusovou Pod Letištěm, která ve směru od 
Topolan není opatřena zálivem a nachází se bezprostředně za pravotočivou zatáčkou. P. Záhora ve 
spolupráci s p. Burešem se touto záležitostí budou programově zabývat. 
Schváleno 
termín: 5.6.2013 
odpovídá: p. Bureš, p. Záhora   
 
C.5. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise 
 
C.6. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise 
 
C.7. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise 
 
C.8. termín: ihned 
       odpovídá: předseda komise  
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod. 
Příští jednání komise se uskuteční 5.6.2013 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
                                                                                          Ing. Františ ek Mina řík 
                                                                                      předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
 
 
Přílohy: prezenční listina 


