
Komise městské části č. 12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č. 12 Neředín 

ze dne 3. 5. 2017  

 

  

Přítomni: Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková, Mgr. Marek Mádr, Mgr. Martina 

Navrátilová, Pavel Zatloukal, Miroslav Bureš, Ing. Jan Švec, Mgr. Vilém Skyba, JUDr. Lubor 

Ludma, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., 

Omluveni: Mgr. Jiří Steiger, Jaroslav Šulc, doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D., 

 

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 

 

Z přítomné veřejnosti vypsáni: Ing. Gabriela Sedláková (OKR), Ing. Ludmila Žaláková 

(OKR), Ing. Martin Luňáček (OKR), Jaromír Jurtík, DiS., p. Vrobel, p. Hlaváček, Dr. 

Novotný,  p. Wang,  

  

Program: 

A. Zahájení 

B. Doručená pošta 

C. Odeslaná pošta 

D. Různé 

E. Požadavky komise 

  

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 10 členů komise. 

Komise byla po celou dobu jednání usnášení schopná. 

 

B. Doručená pošta 

1. SMOL, odbor majetkoprávní, č. j. SMOL/059910/2017/OMAJ/MR/Bel ze dne 10.4.2017 

– žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 59/2 v k. ú. Neředín, ul. 

Neředínská, za účelem zajištění a užívání pozemku a stavby na sousedním pozemku ve 

vlastnictví žadatele. Komise nemá námitek.  

2. SMOL, odbor majetkoprávní, č. j. SMOL/088341/2017/OMAJ/MR/Bel ze dne 10.4.2017 

– žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 247/6 v k. ú. Neředín, ul. Úvoz, 

za účelem oplocení a užívání jako zázemí rodinného domu ve vlastnictví žadatelů. Komise 

nemá námitek 

3. e-mail od Ing. Dokoupilové (MMOL, OSMK) – odpověď na požadavek komise na 

prověření možnosti obnovení špičkových spojů z Neředína ve směru do centra v době 

odjezdů dětí do školy. Jsou prováděna denní dispečerská hlášení, z nichž vyplývá, že za 

poslední 4 měsíce neevidují žádné nepobírání cestujících. V době výluky v souvislosti s 

rekonstrukcí tř. 1. máje je v ranní špičce nasazována jedna posilová tramvaj.  

4. e-mail OVVI, Bc. Horňáková – sdělení o rozdělení částky 2,7 mil. Kč na opravy 



komunikací, které rozdělila RMO. Požadavek KMČ Neředín na opravu části ulice 

Neředínská v úseku od ul. Letců po ul. Pod Strání byl schválen.  

5. SMOL, OKR , č. j. SMOL/095997/2017/KVIDI/Hol ze dne 20.4.2017 – oznámení o 

částečné uzavírce ul. Politických vězňů ve dnech 2.5. -9.5.2017. 

6. e-mail Ing. Rychlého ve věci zrušeného přechodu pro chodce na ul. Pražská ve směru k ul. 

Erenburgova. Ing. Rychlý žádá o informace, jaký má Krajský úřad Olomouckého kraje 

záměr s přechodem. Komunikace je ve vlastnictví ČR, zastoupené ŘSD a Krajskou 

správou silnic Olomouckého kraje a KMČ Neředín nemá o záměru informace. V rámci 

MMOL se lze doptat na odboru koncepce a rozvoje.  

7. DPMO – oznámení o zahájení provozu linky 111 ve směru na Svatý Kopeček 

8. MMOL, odbor stavební, č. j. SMOL/085143/2017/OS/PK/Ste ze dne 30.3.2017 – 

rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – umístění letní předzahrádky 

restaurace Bistro My Meal 

9. e-mail OVVI, Bc. Horňáková - odkaz na informační materiály, které připravilo SMOl ve 

spolupráci s provozovateli, rodinnými centry a neziskovými organizacemi v rámci své 

rodinné politiky: http://prorodinu.olomouc.eu/rodinna-politika/dokumenty  

10. TSMO – plán prací na měsíc květen 

 

C. Odeslaná pošta 

1. dopis náměstku primátora Mgr. Žáčkovi ve věci sdělení doplňujících informací k 

problematice podnikatelské zóny Kasárna Neředín 

 

D. Různé 

1. Pracovníci MMOL, odboru koncepce a rozvoje Ing. Gabriela Sedláková, Ing. Ludmila 

Žaláková a Ing. Martin Luňáček představili návrh Regulačního plánu “RP-23 Sídliště 

Norská”. Jedná se pouze o návrh, který bude dále projednáván dle stavebního zákona s 

dotčenými orgány i s veřejností.  

Dr. Novotný – dotaz proč se veřejnost nedozvěděla, že se bude RP projednávat. Námitky 

k ul. Norská – problém s organizací parkování, nesouhlasí s jejím rozšířením z důvodu 

ochrany stávající lipové aleje. V ul. Gen. Píky není řešeno parkování a parkující 

přesouvají vozidla na ul. Norskou. Plochy mezi domy požaduje přeřadit do kategorie 

obytná zeleň. V návrhu RP navrhuje změnit pojem cyklostezka na pojem cyklotrasa.  

Na dotaz, zda by nebylo možné odstranit zemní val u Globusu a tím by vznikla nová 

parkovací místa, pracovníci OKR odpověděli, že se jedná o území mimo projednávaný 

regulační plán a pozemky nejsou ve vlastnictví SMOL.  

p. Jirka – požaduje zkapacitnit kanalizaci, protože se zvýšila zpevněná plocha území a 

dešťová voda se nemá kam vsakovat.  

- využití objektů F1 a F2 by nemělo zhoršit možnost parkování 

- návrh zeleného parkování do klínu mezi ul. Norská a Gen. Píky (za Avionem) 

- zapracovat dopravní řešení u ZŠ Helsinská 

Usnesení: 

KMČ navrhuje úpravu RP 23 Sídliště Norská 

1. doplnění výroku části D, bod F Ochrana stávající lipové aleje na ul. Norská a 

stávající vzrostlé zeleně mezi bytovými domy na ul. Norská jako hodnoty tohoto 

http://prorodinu.olomouc.eu/rodinna-politika/dokumenty


území 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0 

 2.   Vymezení ploch mezi bytovými domy na ul. Norská jako plochy obytné zeleně.  

        Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 1 

 3.    Komise upozorňuje na rozpor mezi Generelem cyklistické dopravy a Regulačním                                    

                   plánem, kde žádáme, aby ulicí Norská byla vedena cyklotrasa nikoli 

                   cyklostezka (v souladu s Generelem). 

         Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrželi se 0 

4. Komise doporučuje přepracování odstavce Komplexní přestavba ul. Norská 

(str. 35), ve kterém je navržena šířková úprava prostoru místní komunikace (ze 

stávajících cca 8 m mezi obrubami na celkových 9,1 m). Komise navrhuje vyjmutí 

bodu navrhující šířkovou úpravu prostoru místní komunikace. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 5 – návrh nebyl schválen 

2. JUDr. Ludma se dotázal přítomných pracovníků odboru koncepce a rozvoje na 

vybudování PZ Kasárna Neředín, aniž by bylo vyřešeno dopravní napojení. Ing. Luňáček 

sdělil, že se nelze vyjádřit, pokud nebude známo, kdo bude v PZ podnikat a jak bude toto 

podnikání dopravně náročné 

3. paní Wang dodala část podpisů obyvatel domu U Kovárny 30 k souhlasu s umístěním 

předzahrádky restaurace na ul. U Kovárny 28a. Chybí vyjádření souhlasu obyvatel domu 

č. o. 28.  

4. Komise schvaluje z částky 300 tis. Kč na opravy komunikací opravu chodníku na ul. 

Foerstrova 63 – 69, která je naceněna částkou 225 631 Kč. Komise souhlasí s opravou 

chodníku na ul. Foerstrova od č. o. 69 po ul. Čapka Choda, která je naceněna částkou 

191 883 Kč. Tato část bude spolufinancována z rozpočtu komise na ostatní opravy 

(OVVI) ve výši 100 000 Kč s požadavkem, aby po dohodě s OSMK byl doplacen zbytek 

celkové částky.  

 

E. Požadavky komise 

1. D.4. Komise schvaluje z částky 300 tis. Kč na opravy komunikací opravu chodníku na ul. 

Foerstrova 63 – 69, která je naceněna částkou 225 631 Kč. Komise souhlasí s opravou 

chodníku na ul. Foerstrova od č. o. 69 po ul. Čapka Choda, která je naceněna částkou 

191 883 Kč. Tato část bude spolufinancována z rozpočtu komise na ostatní opravy 

(OVVI) ve výši 100 000 Kč s požadavkem, aby po dohodě s OSMK byl doplacen zbytek 

celkové částky.  

 

Jednání bylo ukončeno v 20:00 hod. 

Příští jednání komise se uskuteční  7.6.2017 

Zapsala: Kateřina Vařeková 

                                                                     

Ing. František Minařík 

předseda KMČ č.12 Neředín 

e-mail: neredin1234@seznam.cz 

 

Ověřovatel zápisu: RNDr. Jiří Fišer Ph.D., 

mailto:neredin1234@seznam.cz

