Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 5.4.2017

Přítomni: Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, Mgr. Marek Mádr, Mgr. Martina Navrátilová,
Pavel Zatloukal, Miroslav Bureš, Ing. Jan Švec, Mgr. Vilém Skyba, doc. RNDr. Zdeněk
Szczyrba Ph.D., JUDr. Lubor Ludma, Mgr. Jiří Steiger, RNDr. Jiří Fišer Ph.D.,
Omluveni: Ing. František Minařík,
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
Jednání se zúčastnil strážník MPO č. 135, 198.
Z přítomné veřejnosti vypsáni: Jaromír Jurtík, DiS., p. Vrobel, p. Wang
Program:
A. Zahájení
B. Doručená pošta
C. Odeslaná pošta
D. Různé
E. Požadavky komise
A. Zahájení
Po prezenci zahájil pan Jaroslav Šulc, který byl předsedou komise pověřen jejím vedením, v
17,00 hod. jednání komise městské části a řídil je po celou dobu jednání. V průběhu jednání
bylo přítomno 12 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášení schopná.
B. Doručená pošta
1. e-mail p. Ladislava Čecha – upozornění na stav cyklostezky za sběrným dvorem ve směru
na Globus, která je zavezena hlínou a je neprůjezdná. Upozornění na stav křižovatky tř.
Míru x Foerstrova. Předseda komise panu Čechovi doporučil, aby se dostavil na jednání
komise, kde budou jeho připomínky projednány.
2. e-mail p. Pavly Wang – žádost o vyjádření a souhlasu k vybudování letní předzahrádky
restaurace Xiön, ul. U Kovárny 28. Paní Wang se dostavila na jednání komise dne
8.3.2017. Bylo jí doporučeno, aby si zajistila souhlas obyvatel přilehlých domů. Paní
Wang zaslala oskenovanou “petici”, kterou podepsali obyvatelé z jiných částí Olomouce,
ne z dotčených domů. Paní Wang se dostavila na dnešní jednání komise, kde jí bylo
sděleno, že komise za těchto okolností nemůže s umístění letní předzahrádky souhlasit.
3. TSMO – plán prací a harmonogram sběrových sobot
4. DPMO – úprava tramvajového a autobusového provozu v souvislosti s opravou
tramvajové tratě na tř. Míru
5. pozvánka na jednání komise pro architekturu, územní plánování a pro program regenerace
MPR, které se uskuteční 29.3.2017. Jedním z bodu programu je projednání regulačního
plánu RP-22 “Sídliště Neředín – Nová Ulice”

6. e-mail MMOL, OŽP, Mgr. Swaczyna – sdělení k žádosti člena komise p. Zatloukala o
odstranění zděných přístřešků, které dříve sloužily jako stanoviště nádob na komunální
odpad a nyní jsou nevyužívány, jsou často v dezolátním stavu a jsou znečišťovány
odpadky a výkaly. Dle sdělení pana Swaczyny se jedná o příslušenství domu.
7. pozvánka na odhalení pomníku letcům RAF v Topolanech
8. e-mail p. Evy Marklové – žádost o vypnutí světel u rybníčku v Neředíně. Žádost
postoupena MMOL, OSMK a MHD
9. e-mail p. Magdy Králové – informace o konání akce Ukliďme Česko v Neředíně dne 8.4.
a 21.4.2017
10. pozvánka na jednání komise pro architekturu, územní plánování a pro program regenerace
MPR, které se uskuteční 19.4.2017. Jedním z bodu programu je projednání regulačního
plánu RP-23 “Sídliště Norská”
11. e-mail MMOL, OVVI – vypořádání požadavků KMČ z únorového jednání. K požadavku
na opravu části chodníku na ul. U Kovárny v části vjezdu ke školnímu hřišti bylo sděleno
MMOL, OSMK, že požadavek byl zařazen do evidence hlášených závad.
12. SMOL, odbor majetkoprávní – na vědomí rozhodnutí ZMO ve věci prodeje částí pozemků
parc. č. 615/13 a 1511/1 v k.ú. Neředín, ZMO žádosti nevyhovělo
13. e-mail MMOL, OVVI – sdělení ve věci umístění fotbalových branek u letiště v Neředíně.
Pozemek, na kterém byl záměr umístit fotbalové branky, není ve vlastnictví SMOL.
14. podnět z portálu Chodím Olomoucí (p. Charvát) – přechod pro chodce na ul. Pražská,
směr Erenburgova – bylo sděleno, že vlastníkem komunikace je Česká republika (ŘSD),
uvedeným přechodem se zabývá Krajský úřad Olomouckého kraje
15. záznam z jednání komise pro architekturu, územní plánování a pro program regenerace
MPR ze dne 29.3.2017 (RP-22 “Sídliště Neředín – Nová Ulice)
16. MMOL, OVVI – prosba o informování veřejnosti o výměně neplatných řidičských
průkazů
17. e-mail náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse – informace o organizační změně
Magistrátu města Olomouce – vznik nového odboru sociálních služeb (služby pro seniory,
rodinná politika města, sociální služby, DPS, azylový dům, dětské jesle) a odboru
sociálních věcí (veřejné opatrovnictví, sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce a
poradenství)
18. MMOL, odbor stavební, č. j. SMOL/078399/207/OS/PK/Kra ze dne 4.4.2017 – oznámení
o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou – “Tř. Míru – Neředínská – úprava
křižovatky”
C. Odeslaná pošta
1. SMOL, odbor majetkoprávní, č. j. SMOL/026364/2017/OMAJ/MR/Tom ze dne 31.1.2017
– žádost o sdělení stanoviska k pachtu části pozemku parc. č. 469 a 531/2 v k. ú. Neředín
D. Různé
1. pan Vrobel se dotazoval, kdy bude opravena vozovka na ul. Norská. Pan Šulc sdělil, že na
podzim roku 2016 byly provedena oprava výtluků. O kompletní rekonstrukci vozovky se
nejednalo. Pan Vrobel žádá opravu výtluků po zimě.
2. diskuze na téma průmyslové zóny Kasárna Neředín – pracovní skupina vypracovala návrh

reakce na odpovědi náměstka primátora Mgr. Žáčka. Z odpovědí Mgr. Žáčka plyne, že
přípravné a sanační práce v PZ Kasárna Neředín budou prováděny dříve než dojde
k dopravnímu napojení mimo tř. Míru. Přitom z materiálu ŘSD „Dálnice D35 Křelov –
Slavonín, 2. etapa“ je zřejmé, že dopravní napojení PZ nebude realizováno minimálně
před rokem 2020.
S tímto komise nesouhlasí z důvodu možného ohrožení bezpečnosti na tř. Míru, zhoršení
dopravní situace a zhoršení kvality života obyvatel Neředína.
Komise zašle tento materiál Mgr. Žáčkovi s žádostí o doplňující informace k dané
problematice a zvážení možnosti svolání veřejného projednání, které by se této
problematice věnovalo.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0
E. Požadavky komise
1. požadavek na opravu výtluků po zimě na ul. Norská

Jednání bylo ukončeno v 19.45 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 3.5.2017
Zapsala: Kateřina Vařeková

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

