
Komise městské části č.12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 3.2.2016  

 

 

 

Přítomni: Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, JUDr. Lubor Ludma, Pavel Zatloukal, RNDr. Jiří 

Fišer Ph.D., Mgr. Marek Mádr, doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D., Mgr. Jiří Steiger, Ing. Jan 

Švec  

Omluveni: Ing. František Minařík, Mgr. Martina Navrátilová, Miroslav Bureš, Mgr. Vilém Skyba  

Z přítomné veřejnosti vypsáni: Mgr. Soňa Vodáková, Jaromír Jurtík, DiS., p. Půdová, p. 

Koudelová, Kaděrková, Ing. Vrobel, p. Fiala  

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.  

 

Program:  

A. Zahájení  

B. Kontrola usnesení  

C. Doručená pošta  

D. Různé  

 

A. Zahájení  
Po prezenci zahájil v zastoupení předsedy komise Jaroslav Šulc v 17.0 hod. jednání a řídil je v 

celém průběhu. Po dobu jednání bylo přítomno 9 členů komise. Komise byla po celou dobu 

jednání usnášení schopná.  

 

Rada města Olomouce na svém jednání dne 26.1.2016 jmenovala na návrh předsedkyně klubu 

zastupitelů Občané pro Olomouc Mgr. Dominiky Kovaříkové členem KMČ č. 12 Neředín Ing. 

Jana Švece a odvolala stávající členku komise Mgr. Danu Bilíkovou.  

 

B.Kontrola usnesení  
Z jednání dne 2.12.2015:  

E.4.A bylo zjištěno, že hydrant není umístěn na pronajatém pozemku.  

 

C. Doručená pošta  
1. MPO, velitel oddělení pořádkové služby pro směnu Radek Brokeš – sdělení ve věci 

průjezdnosti ul. Helsinská v souvislosti s dovozem a odvozem dětí do ZŠ Helsinská – bylo 

provedeno místní šetření, dopravní situace je obdobná u většiny škol a nelze v tomto směru učinit 

žádná opatření ke zlepšení dopravní situace.  

2. DPMO – upozornění na omezení dopravní obslužnosti zastávky Šibeník z důvodu stavební 

činnosti  

- žádost o spolupráci při projednání případných podnětů k přejmenování zastávek. Termín do 

konce května. Komise projedná na jednání 2.3.2016  

3. MMOl, OVVI – email Bc. Horňákové – souhrnný material týkající se chodu OVVI ve vztahu 

ke komisím, pokyny k rozpočtu a jeho čerpání  



- velké opravy 85 000 Kč  

- nákup služeb 65 000 Kč  

- ostatní služby cca 4 000 Kč  

- opravy komunikací (OD) 300 000 Kč  

4. MMOl, OVVI – email Bc. Horňákové – nabídka součinnosti OVVI při vydávání 

neperiodických publikací komisí  

5. MMOl, OVVI – email Bc. Horňákové – řešení ozvučení kulturních akcí pořádaných komisemi 

– možnost zakoupení aparatury, která by byla k dispozici všem komisím (bude zpracována 

cenová nabídka, může docházet k termínovým kolizím) nebo formou dohody s proesionálním 

zvukařem. Komise v letošním roce neplánuje žádnou kulturní akci, na které by bylo nutné 

ozvučení. V minulosti jsme ozvučení řešili smluvně.  

Úkol: Ing. Minařík zašle OVVI stanovisko e-mailem do konce února  

6. předseda komise Olomouc – střed Mgr. Zdeněk Černohouz e-mailem rozeslal ostatním 

předsedům komisí návrhy toho, co by z pohledu předsedů a jejich členů bylo vhodné zlepšit, 

hlavně ze strany MMOl. Schůzka předsedů proběhne 10.2.2016. Členové komise byli vyzváni, 

aby zasílali podněty e-mailem předsedovi komise.  

7. MMOl, OVVI – email Bc. Horňákové – předání informací mzdové účtárny ohledně daňového 

přiznání členům komise  

8. SMOL, odbor majetkoprávní č. j. SMOL/012258/2016/OMAJ/MRPD/Jir ze dne 18.1.2016 – 

žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví SMOL – pozemky parc. č. 

1330/2, 1331/2, 1346/1, budova na parc. č. 1346/1, 1346/2, 1346/3, 1346/4, 1347/1, 1347/2, část 

pozemku parc. č. 1347/1, 615/19 vše v k. ú. Neředín za účelem vybudování výrobně technického 

pracovniště firmy Clean4you s.r.o. (výstavba halových a administrativních objektů).  

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.  

Usnesení: komise doporučuje prodej pozemků pro uvedený účel  

Odpovídá: předseda komise  

 

D. Různé  
1. Ing. Vrobel upozornil strážníka MPO na vrak vozu na ul. Rumunská, bude prověřeno  

2. Ing. Vrobel požaduje, aby nebyly chodníky soleny, protože posypová sůl ničí zeleň. Pan Šulc 

sdělil, že chodníky v Olomouci se zametají nebo je používána drť s minimální přímělí soli z 

důvodu, aby nezamrzala drť ve strojích  

3. Ing. Vrobel vyslovil nesouhlas s tím, aby do ul. Norská a Generála Píky vjížděla vozidla nad 6 

t. Pan Šulc seznámil hosty s dřívějším usnesením komise, že se dopravní situací na uvedených 

ulicích bude zabývat až po kolaudaci stavby bytového domu. V tuto dobu stále probíhá stavba a 

vjíždí do uvedených ulic vozidla stavby.  

4. Ing. Vrobel požaduje opravu ul. Norská po ukončení stavby bytového domu – odbor dopravy 

provedl pasport komunikací před začátkem stavby. Stavba opraví pouze škody, které způsobila.  

5. Ing. Vrobel upozornil na nemožnost vjezdu ke vchodům domu Norská 2, 4, 6, hlavně sanitním 

vozům nebo hasičům, protože je zastavěn auty. Občané požadují vodorovné značení. Bude 

prověřeno na odboru dopravy.  

6. p. Fiala upozornil na špatnou průjezdnost ul. Helsinská a Čechova, hlavně při výjezdu a 

odbočení vlevo (směr křižovatka Pražská). Navrhl rozšíření ulice nebo přikázaný směr odbočení 

vpravo na tř. Míru (směr hřbitovy). Bude znovu projednáno na jednání komise 2.3.2016  

7. Komise odsouhlasila, že jí přidělené prostředky na opravy komunikací z odboru dopravy 

použije na: 

- ul. U Kovárny u MŠ 



- ul. U Kovárny, směr tř. Svornosti 

8. Jednání se zúčastnil strážník MPO č. 081  

 

USNESENÍ 

Schváleno při projednávání jednotlivých bodů 

Komise ukládá: 

 

C.5. termín: ihned  

odpovídá: předseda komise  

 

C.8. termín: ihned 

odpovídá: předseda komise  

 

D.5. termín: ihned  

prověří na OD p. Šulc  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.  

Příští jednání komise se uskuteční 2.3.2016.  

Zapsala: Kateřina Vařeková  

 

 

 

Jaroslav Šulc  

člen KMČ č.12 Neředín  

e-mail: neredin1234@seznam.cz  

 

 

 

 

Ověřil: Ing. František Minařík  

 

 


