
Komise městské části č.12 Neředín 

 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 5.8.2015  

 

Přítomni: Ing. František Minařík, doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., Miroslav Bureš, Jaroslav 

Šulc, Kateřina Vařeková, JUDr. Lubor Ludma, Pavel Zatloukal, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., Mgr. 

Martina Navrátilová, Mgr. Vilém Skyba, Mgr. Marek Mádr,  

Omluveni: Mgr. Dana Bilíková  

Nepřítomni: Mgr. Jiří Steiger  

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.  

 

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 11 členů komise. Komise byla 

po celou dobu jednání usnášeníschopná.  

 

B. Kontrola usnesení  

Z minulého jednání nevzešlo žádné usnesení. 

 

C. Doručená pošta  

1. MMOl, odbor majetkoprávní, č. j. SMOL/127786/2015/OMAJ/MRPD/Sul ze dne 24.7.2015 – 

žádost o sdělení stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 53/33 a 546/2 v k. ú. Neředín za 

účelem zřízení zahrady.  

Návrh na usnesení:  

Komise prodej doporučuje za předpokladu, že v ploše předmětné části pozemku nejsou vedeny 

trasy inženýrských sítí ve vlastnictví města Olomouce. 

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

hlasování: 11 PRO   

2. MCO, Legionářská 8, Olomouc – pozvánka na vstupní poradu stavby “Tř. Míru – Neředínská 

– úprava křižovatky” dne 21.7.2015. Jednání se zůčastnil předseda komise. Byla projednána 

dokumentace pro stupně DUR, SP a provedení stavby. O průběhu podal předseda komise 

podrobnou informaci. 

Komise bere na vědomí.  

3. SMOL, odbor investic, Ing. Šnajdr ze dne 15.7.2015 – žádost o předložení návrhů na realizaci 

investic zajišťovaných prostřednictvím statutárního města Olomouce v území, které spadá do 



působnosti KMČ č.12 Neředín. Návrh může obsahovat max. 3 akce k realizaci. 

Návrh na usnesení: 

Členové komise předloží své návrhy na jednání komise dne 2.9.15. 

termín: 2.9.2015 

odpovídají: členové komise 

hlasování: PRO 11 

4. MMOl, odbor dopravy, Ing. Motyčková, e-mail ze dne 25.6.15 – odpověď na podnět p. Bureše 

ve věci omezení vjezdu vozidel nad 6 t ulicemi Letců, Neředínská.  

Komise bere na vědomí. 

5. MMOL, odbor dopravy, Ing. Kmoníčková, e-mail ze dne 17.7.15 – odpověď na požadavek 

pana Jana Jelínka o opravu vozovky v ulici Úvoz.  

Komise bere na vědomí. 

6. MMOL, odbor dopravy, Ing. Kmoníčková, e-mail ze dne 17.7.15 – odpověď na požadavek 

pana Slobody o opravu chodníku v ul. Norská 8 - 12. 

Komise bere na vědomí.  

7. Objednávka TSMO na měsíc srpen, přehled činnosti na měsíc srpen. 

Komise bere na vědomí.  

8. MMOL, OŽP, odd. vodního hospodářství, č. j. SMOL/115864/2015/OZP/VH/Huc ze dne 

2.7.15 – “ Olomouc, k. ú. Neředín, akce "malá vodní nádrž – udržovací práce” - souhlas s 

provedením ohlášených udržovacích prací. 

Komise bere na vědomí.  

9. Zápis z předání staveniště stavby “Neředínská, Letců – rekonstrukce komunikace a 

inženýrských sítí” ze dne 26.6.2015. Předání staveniště se za KMČ zúčastnili JUDr. Lubor 

Ludma, Jaroslav Šulc, Miroslav Bureš. 

Komise bere na vědomí.  

10. MOVO a.s. Olomouc, Hana Tomášková, e-mail ze dne 28.7.15 – řešení objízdných tras v 

souvislostí se stavbou “Neředínská, Letců – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí”. 

Odpověď na námitku předsedy KMČ (e-mail ze dne 28.8.2015) k vedení objízdné trasy ul. U 

Dvora a k úplné uzavírce ulic Neředínská a Letců. 

Komise bere na vědomí.  

 

D. Odeslaná pošta  

1. MMOl, odbor majetkoprávní, č. j. SMOL/127786/2015/OMAJ/MRPD/Lex ze dne 9.6.2015  

 

E. Různé  

1. V souvislosti s požadavkem komise městské části na realizaci zpomalovacho prahu v ul. Letců 

a  na základě informací z předání staveniště stavby “Neředínská, Letců – rekonstrukce 

komunikace a inženýrských sítí” lze konstatovat, že toto dopravní opatření bude realizováno - 

pravděpodobně - až v závěru stavby. Komise proto rozhodla: 

Návrh na usnesení: 

budou realizovány následující již předjednané a naceněné opravy komunikací pěších:  

- Tř. Míru – Norská  

- Helsinská – u zdravotního střediska ( I. část)  

termín: dle harmonogramu zhotovitele 

hlasování: PRO 11 

2. KMČ zmocňuje pracovní skupinu ve složení Ing. Minařík, JUDr. Ludma a p. Bureš k 

operativnímu řešení případných vzniklých problémů v průběhu realizace stavby “Neředínská, 



Letců – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí”.  

hlasování: PRO 11  

3. Člen komise p. Bureš přednesl návrh oslovit vlastníka, případně správce silnice II. třídy II/446 

Topolany - Olomouc ve věci možnosti řešit nebezpečí vyplývající ze stávajícího umístění 

autobusové zastávky linky č.26. 

Návrh na usnesení: 

Komise žádá OVVI MMOL o součinnost a oslovení výše uvedených institucí v předmětné 

věci. Podrobnosti sdělí člen KMČ Miroslav Bureš. 

hlasování: PRO 11 

4. Člen komise Mgr. Skyba přednesl požadavek p. Novotného z ul. Norská na umístění DZ B04 

na této ulici.  

Návrh na usnesení: 

Prověřit možnost umístění DZ B04 zákaz vjezdu nákladních automobilů na ul. Norská na OD 

MMOL. 

termín: 2.9.2015 

odpovídá: Mgr. Vilém Skyba 

hlasování: PRO 11 

5. doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. prověří, zda je regulován chov drobného zvířectva a 

souvislost s výskytem potkanů. 

Komise bere na vědomí.  

 

USNESENÍ 

Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 

Komise ukládá: 

 

C.1. 

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

 

C.3. 

termín: 2.9.2015 

odpovídají: členové komise 

 

E.1. 

- Tř. Míru – Norská  

- Helsinská – u zdravotního střediska ( I. část)  

termín: dle harmonogramu zhotovitele 

 

E.3. 

Komise žádá OVVI MMOL o součinnost a oslovení výše uvedených institucí v předmětné věci. 

Podrobnosti sdělí člen KMČ Miroslav Bureš. 

 

E.4. 

termín: 2.9.2015 

odpovídá: Mgr. Vilém Skyba 

 

 



 

Jednání bylo ukončeno v 18,30 hod.  

Příští jednání komise se uskuteční 2. 9. 2015.  

Zapsala: Kateřina Vařeková  

Vypracoval: Ing. František Minařík  

 

 

Ing. František Minařík  

předseda KMČ č.12 Neředín  

e-mail: neredin1234@seznam.cz  

 

Ověřil: Jaroslav Šulc  

 

 


