Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 2.12.2015
Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, JUDr. Lubor Ludma, Pavel
Zatloukal, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., Mgr. Martina Navrátilová, Mgr. Marek Mádr, Mgr. Jiří
Steiger, Mgr. Vilém Skyba, Miroslav Bureš (od 17:50)
Nepřítomni: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D.,
Omluveni: Mgr. Dana Bilíková
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 usnášení schopná.
B.Kontrola usnesení
C. Doručená pošta
1. SMOL, odbor majetkoprávní, č.j. SMOL/245464/2015/OMAJ/MRPD/Lex ze dne 16.11.2015
– žádost o sdělení stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 39/2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, za účelem umístění tepelného čerpadla.
návrh usnesení:
Komise prodej doporučuje.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
hlasování: 11PRO
2. DPMO ze dne 23.11.2015 – Změny tarifu platné od 1.12.2015 pro seniory a držitele zlaté
Jánského plakety.
Komise bere na vědomí
3. SMOL, primátor ze dne 26.11.2015 – pozvánka na setkání členů KMČ dne 8.12.2015, na
kterém bude představen plán investic na rok 2016.
Komise bere na vědomí
4. e-mail SMOL, OVVI, Daniela Horňáková ze dne 13.11.2015 – informace o technických
záležitostech komisí.
Komise bere na vědomí
5. zápis z výrobního výboru ze dne 11.11.2015 – projednání konceptu technického řešení stavby

„Neředín – Topolany, cyklostezka“.
Komise bere na vědomí
6. MMOL, OŽP, odd. vodního hospodářství, č. j. SMOL/234255/2015/OZP/VH/Huc ze dne
11.11.2015 – rozhodnutí veřejnou vyhláškou, akce “Olomouc, Neředín – Ulice Okružní – U
Dvorů – technická vybavenost pro výstavbu RD – I. etapa”.
Komise bere na vědomí
7. SMOL, OKR č. j. SMOL/230179/2015/OKR/KVI/Lun ze dne 27.10.2015 – vyjádření k
přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci, ul. Neředínská, Letců.
Komise bere na vědomí
8. MMOL, odbor stavební, OPK č. j. SMOL/236748/2015/OS/PK/Urb ze dne 4.11.2015 –
rozhodnutí o povolení úplné uzavírky místní komunikace ul. Letců od 9.11.2015 do 10.12.2015.
Komise bere na vědomí
D. Odeslaná pošta
1. Jaroslav Hála, ZŠ Helsinská, e-mail předsedy komise ze dne 29.11.2015, informace o postupu
řešení nevyhovující dopravní situace na ul. Čechova a Helsinská.
Komise bere na vědomí
E. Různé
1. Strážníci MPO byli předsedou komise požádáni, aby v době co nejkratší prověřili
průjezdnost a parkování na ul. Čechova a Helsinská v ranních hodinách (od 7 do 8 hod.) a to v
souvislosti se stížností ředitele školy na nevyhovující dopravní situaci v tomto prostoru, ke které
dochází každodenně v souvislosti s dovozem dětí rodiči. Informace komisi by měla být sdělena
do nejbližšího zasedání komise, tj. do 6.1.2015.
2. Předseda komise informoval členy o stávající situaci ve věci realizace zpomalovacích prahů na
ul. Neředínská a Letců v souvislostí s probíhající stavbou "Neředínská ulice, U Dvora, Letců rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí".
- k dispozici jsou žádosti občanů ulic Neředínská a Letců o realizaci zpomalovacích prahů v
těchto ulicích v rámci výše uvedené stavby. Tyto materiály byly předány odboru dopravy MMOL
a investorovi stavby (včetně zápisu do stavebního deníku).
- žádosti byly předběžně kladně projednány s pověřeným vlastníkem místních komunikací OD
MmOL a PČR.
- na kontrolním dnu stavby 27.11.2015 byla projektantem Ing. Maškem vytypována místa pro
případné umístění zpomalovacích prahů na ul. Neředínská a Letců. V těchto místech bude třeba
primárně prověřit trasy inženýrských sítí.
- zástupce OI MmOL Ing. Šnajdr se předběžně dohodl se zástupcem MOVO Ing. Tomáškovou na
vystavení objednávky pro zpracování PD a inž. činnosti na zpomalovací prahy. Tyto budou
řešeny v rámci změny stavby před dokončením.
- stávající předpoklad je, že zpomalovací prahy budou uhrazeny z prostředků komise.
- projektant v konceptu navrhne umístění prahů. V této fázi se členové komise dohodnou, zda
bude návrh umístění projednán s občany, kteří budou polohou prahů dotčeni.
Komise bere na vědomí.
3. p. Bureš upozornil na špatné označení stavby a odstavených vozidel stavby v nočních hodinách
a take na špatně průchozí chodník.
návrh usnesení:
Uvedené připomínky budou projednány na nejbližším kontrolním dnu stavby.
termín: nejbližší kontrolní den stavby

odpovídá: předseda komise
hlasování: 11PRO
4. Mgr. Steiger upozornil na hydrant, který byl postaven na pronajatém pozemku na ul.
Neředínská bez vědomí pronajímatele.
návrh usnesení:
A) Mgr. Steiger projedná na příslušných odborech MmOL:
1. zda je možno umístit hydrant na pronajatý pozemek
2. zda je možno umístit hydrant do těsné blízkosti stávající zeleně
termín: 6.1.2016
odpovídá: Mgr. Steiger
B) Předseda komise projedná uvedené připomínky na nejbližším kontrolním dnu stavby.
termín: nejbližší kontrolní den stavby
odpovídá: předseda komise
hlasování: 11PRO
5. Předseda komise informoval členy:
A) Na jednání malé dopravní komise MmOL 3.11.2015 projednal předseda komise stížnost
ředitele ZŠ Helsinská Jaroslava Hály na dopravní problémy v ul. Helsinská a Čechova (ranní
dovoz dětí rodiči) s tímto závěrem:
OD MmOL zpracuje možné varianty řešení problému v pořadí:
a) prověření možnosti zjednosměrnění ulic
b) prověření možnosti realizace nových parkovacích míst
B) Na jednání KMČ 7.10.2015 požádal člen komise Miroslav Bureš o vyjmutí ul. Letců ze zóny
povolení vjezdu NA váhy do 12t a převedení do zóny s povolením vjezdu NA váhy do 6t.
Záležitost projednal předseda komise na jednání malé dopravní komise dne 7.10.215. Bylo
dohodnuto, že situace v ul. Letců bude upravena do požadované varianty návrhem nového
dopravního značení, jehož návrh zpracuje OD MmOL.
Komise bere na vědomí.
USNESENÍ
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů.
C.1.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
E.3.
termín: nejbližší kontrolní den stavby
odpovídá: předseda komise
E.4.A.
termín: 6.1.2016
odpovídá: Mgr. Steiger
E.4.B.
termín: nejbližší kontrolní den stavby
odpovídá: předseda komise

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 6.1.2016.
Zapsala: Kateřina Vařeková
Vypracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín
e-mail: neredin1234@seznam.cz

Ověřil: Jaroslav Šulc

