
Komise městské části č. 12 Neředín

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 12.12.2018

Přítomni: 
Kateřina Vařeková, Mgr. Martina Grmelová, Petr Hlatký, Jiří Křemínský, Jolana Látalová, 
Mgr. Vilém Skyba, Helena Svačinková, Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., Ing. Rostislav Šnajdr, 
Jaroslav Šulc
Omluven: Miroslav Bureš
Hosté: příslušník MPO 081, Jaromír Jurtík, Lukáš Vinter, Ing. Zdeněk Rozsypal

Po prezenci zahájila předsedkyně komise Kateřina Vařeková v 17,00 hod. jednání komise 

městské části a řídila je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 10 členů 

komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.

Členové komise se navzájem seznámili a předali si kontaktní údaje, které budou sloužit pro 

interní komunikaci. Předsedkyně komise stručně představila jednací řád a statut KMČ. 

Členové komise si určili a odsouhlasili termíny jednání v roce 2019: 2.1., 6.2., 6.3., 3.4., 

15.5., 5.6., 10.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.

A. ODESLANÁ POŠTA

1. SMOl, odbor majetkoprávní č. j. MAJ-PR/301/1998/Jir, SMOL/131118/2018/MR/Jir ze 

dne 26.9.2018 – žádost o sdělení stanoviska k prodeji budovy č. p. 972 stojící na pozemku 

parc. č. 1386 a část pozemku parc. č. 1386, vše v k. ú. Neředín za účelem zajištění 

činnosti Hanáckého aeroklubu. Komise nemá námitek.

2. SMOl, odbor majetkoprávní č. j. SMOL/231646/2018/OMAJ/MR/Jir – žádost o sdělení 

stanoviska k prodeji budovy bez č. p. na pozemku parc. č. 1387/1 a 1387/2 a část 

pozemku parc. č. 1387/1 vše v k. ú. Neředín za účelem provozování paravýcviku spolku 

Hanácký paraklub. Komise nemá námitek.

B. DORUČENÁ POŠTA

1. SMOl, odbor majetkoprávní č. j. SMOL/258291/2018/OMAJ/MR/Zvo ze dne 25.10.2018 

– žádost o sdělení stanoviska k prodeji či nájmu části pozemku parc.č. 265/423 v k. ú. 

Neředín – Komise souhlasí s nájmem předemětné části pozemku. (DP 1)

2. SMOl, odbor majetkoprávní č. j. SMOL/257454/2018/OMAJ/MR/Zvo ze dne 24.10.2018 

– žádost o sdělení stanoviska k prodeji či nájmu pozemku parc. č. 4/2 v k. ú. Neředín za 

účelem snadnější údržby pozemku. Komise souhlasí s nájmem. (DP 2)

3. Firma Eltodo – zaslání výkresů ve věci Přechod pro pěší (úprava křižovatky Pražská 

Erenburgova) po výrobním výboru konaném 15.11.18 (DP 3)

4. p. David Čapek – žádost o zařazení do oprav komunikací chodník na ul. Politických vězňů 

v úseku od vchodu domu č. o. 4 po tř. Míru (DP 4) – požadavek bude zařazen mezi další 



požadavky  a v 1. čtvrtletí bude rozhodnuto o tom, které akce budou realizovány

5. SMOL, odd. KMČ a DP – instrukce k objednávání služeb od TSMO přímo komisemi

6. Jan Jílek, předseda spolku SK Freestyle Olomouc z. s. – žádost o projednání a podporu ve 

věci zajištění kamerového systému MPO na objekt hřiště situovaného v areálu letiště z 

důvodu ochrany sportovních prvků před vandaly. Nedávno byl jeden z prvků zapálen, 

škoda činí 350 000 Kč. Komise požadavek podporuje a souhlasí s instalací kamery. 

7. SMOL, odd. KMČ a DP – oznámení o dodatečném jmenování členů KMČ s účinností od 

1.1.2019 (Neředín – Pavel Zatloukal, Jaromír Jurtík)

8. Sociální služby pro seniory Olomouc, p. o. – na vědomí informace o poskytovaných 

službách

9. Ing. Rozsypal za SVJ tř. Svornosti 893/48, 894/50 – žádost o odstranění lavičky na 

pozemku parc. č. 509 v k. ú. Nová Ulice, která se nachází mezi domy č. o. 46 a 48. 

Důvodem je shromažďování nepřizpůsobivých a drogově závislých občanů, kteří obtěžují 

okolí hlukem a nepořádkem. Tato žádost byla již osobně projednána na jednání komise 

dne 3.10.2018

C. RŮZNÉ

1. MMOl, odbor stavební – územní rozhodnutí č. 157/2018 veřejnou vyhláškou “Okružní 

křižovatka a úpravy komunikací Hněvotínská – Okružní v Olomouci”

2.  požadavek na MPO – kontrola parkování v Holandské čtvrti

3. p. Vinter – řešení parkování u domu Dělnická 19

4. člen komise p. Skyba – požadavek na zveřejnění hesla k e-mailové schránce KMČ Neředín 

pro všechny členy komise. Ostatní členové navrhují, že se heslo nemá zveřejnit.

Hlasování o protinávrhu: nezveřejnit - 7, zveřejňit – 1, zdržel se – 1

5. člen komise p. Skyba – požadavek na označení schůzovní místnosti na objektu Tererovo 

nám. 2 – informační cedule je již instalována

D. POŽADAVKY NA MMOL

1. Jan Jílek, předseda spolku SK Freestyle Olomouc z. s. – žádost o projednání a podporu ve 

věci zajištění kamerového systému MPO na objekt hřiště situovaného v areálu letiště z 

důvodu ochrany sportovních prvků před vandaly. Nedávno byl jeden z prvků zapálen, 

škoda činí 350 000 Kč. Komise požadavek podporuje a souhlasí s instalací kamery. 

2. Ing. Rozsypal za SVJ tř. Svornosti 893/48, 894/50 – žádost o odstranění lavičky na 

pozemku parc. č. 509 v k. ú. Nová Ulice, která se nachází mezi domy č. o. 46 a 48. 

Důvodem je shromažďování nepřizpůsobivých a drogově závislých občanů, kteří obtěžují 

okolí hlukem a nepořádkem. Tato žádost byla již osobně projednána na jednání komise 

dne 3.10.2018

Jednání bylo ukončeno v 19.15 hod.

zapsala: Kateřina Vařeková

ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

příští jednání komise: 2.1.2019 v 17:00 hod., Tererovo nám. 2




