
Komise městské části č.12 Neředín 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 11.7.2016 

  

  

Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, JUDr. Lubor Ludma, Mgr. Marek 

Mádr, Mgr. Martina Navrátilová, doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D. 

Nepřítomni: Mgr. Jiří Steiger, Pavel Zatloukal, Ing. Jan Švec, Miroslav Bureš, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., 

Mgr. Vilém Skyba 

Host: PhDr. Radim Kašpar, pověřený ředitel Hřbitovů města Olomouce 

 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 7 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání 

usnášení schopná.  

B.Kontrola usnesení  

C. Doručená pošta 

1.      SMOL, odbor majetkoprávní, č. j. SMOL/117107/2016/OMAJ/MR/ Jir ze dne 25.5.2016 – žádost 

o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce: 

- pozemek parc. č. 584/10 v k. ú. Neředín za účelem vybudování a provozování venkovní výukové plochy 

pro FTK UP – komise nemá námitek k prodeji 

- pozemek parc. č. 1395, budova bez č. p./č. e. v k. ú. Neředín za účelem vybudovní a provozování 

infrastruktury (parkoviště a komunikace) pro Archív UP – komise nemá námitek k prodeji 

- část pozemku parc. č. 429/4 v k. ú. Neředín – komise nesouhlasí s prodejem, kdy není zřejmé situování 

ani rozsah navrhované infrastruktury, není zřejmá poloha ani způsob navrhované plochy na stávající 

komunikační kostru, dochází k rozsáhlé likvidaci stávající zeleně a z návrhu nevyplývá, zda nedojde ke 

kolizi s investičním záměrem průmyslové zóny Kasárna Neředín 



2.      SMOL, odbor majetkoprávní, č. j. SMOL/144329/2016/OMAJ/MR/Bel ze dne 28.6.2016 - žádost 

o sdělení stanoviska k prodeji, případně nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Olomouce: pozemek parc. č. 57/3, část pozemku parc. č. 541/1 a 575/1 vše v k. ú. Neředín, při ul. 

Neředínská za účelem užívání zahrady u domu a parkování pro automobily. Komise souhlasí s prodejem 

pozemku parc. č. 57/3 a části parc. č. 575/1. Pozemek parc. č. 541/1 pro parkovací státní komise 

doporučuje pouze pronajmout. 

3.      SMOL, odbor majetkoprávní, č. j. SMOL/143919/2016/OMAJ/MR/Cih ze dne 28.6.2016 – na 

vědomí Rozhodnutí ZMO ve věci směny pozemků v k. ú. Neředín 

4.      e-mail OVVI, Bc. Horňáková – žádost o vypracování seznamu vitrín, které užívá komise, jejich 

lokalizace a případné závady 

5.      e-mail pana Bureše – upozornění na špatné předláždění (po rekonstrukci kanalizace) nároží ul. 

Letců x Na Vyhlídce, uvedeno do původního stavu 

6.      e mail Mgr. Mádra, žádost o umístění odpadkových košů na ul. Dělnická a u hřiště MŠ Barevný 

svět Dělnická ul. + posekání trávy 

7.      e-mail p. Drcmánkové – žádost o zajištění a označení díry do šachty u novinového stánku na tř. 

Míru u zastávky U Kovárny – již označeno, řeší odbor správy městských komunikací a MHD v 

součinnosti se stavebním odborem 

8.      p. Olga Konečná – podněty k úpravě okolí domu Tererovo nám. 2 – bude předáno OVVI (Bc. 

Horňáková) 

9.      e-mail Mgr. Mádra kanceláři primátora (komise na vědomí) 

- žádost o obnovení  přechodu pro chodce na ul. Neředínská (při křižovatce s tř. Míru) – ve věci vedoucí 

odboru správy městských komunikací a MHD sdělila, že se zpracovává projektová dokumentace na 

komplexní řešení celé křižovatky vč. tramvajového ostrůvku 

- možnost zapojení aktivních seniorů na “hlídkování” u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol – 

věcně příslušný odbor připraví podklady pro RMO 

10.  TSMO – plán prací na měsíc červenec 2016 

11.  e-mail předsedy komise Ing. Minaříka – dotaz na odbor investic ve věci realizace zpomalovacích 

prahů na ul. Neředínská a Letců. Ing. Šnajdr (odbor investic) sdělil, součástí zadání provedení ul. 

Neředínské (od Rytíře po kapličku) je komunikace, chodníky i zpomalovací prahy. Předpokládaný termín 

dokončení do 15.11.2016. 

12.  e-mail pana Bureše – upozornění na propadlý chodník na tř. Míru u tramvajové smyčky – již 

opraveno 

13.  e-mail OVVI, Bc. Horňáková – oznámit mzdové účtárně termíny jednání komise v červenci a srpnu 

14.  e-mail pověřeného ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce PhDr. Radima 

Kašpara s žádostí o navázání spolupráce. Předseda komise pana ředitele pozval na jednání komise. PhDr. 

Kašpar informoval členy komise o plánovaných investičních akcích a požádal o zpětnou vazbu týkající se 

údržby, úrovně služeb atd. 

 D. Odeslaná pošta 

1.      MMOL, OŽP – e-mail ve věci informační kampaně k projektu třídění papíru a plastů v RD – 

komise preferuje zajištění kampaně odbornou agenturou 

2.      sdělení řediteli ZŠ PhDr. Hálovi ve věci monitoringu dopravní situace u ZŠ Helsinská, kdy bylo 

odborem koncepce a rozvoje MMOL konstatováno, že stávající situace nevyžaduje žádné dopravně 

regulační opatření 



 E. Různé 

1.      podnět MPO – prověřit parkování na ul. Norská 

2.      jednání se zúčastnili strážníci MPO č. 221 a 199 

  

Jednání bylo ukončeno v 18.45 hod. 

Příští jednání komise se uskuteční 10.8.2016 

Zapsala: Kateřina Vařeková 

 

 

Ing.František Minařík 

předseda KMČ č.12 Neředín 

e-mail: neredin1234@seznam.cz 

  

  

 Ověřil: Jaroslav Šulc 


