
1

Komise městské části č. 12 Neředín

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 6. 2. 2019

Přítomni: 
Kateřina Vařeková, Mgr. Martina Grmelová, Jiří Křemínský, Helena Svačinková, 
Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., Ing. Rostislav Šnajdr, Jaroslav Šulc, Miroslav Bureš, 
Jaromír Jurtík,Dis., Pavel Zatloukal, Jolana Látalová, Mgr. Vilém Skyba,
Omluveni: Petr Hlatký,
Hosté: Mgr. Markéta Záleská (náměstkyně primátora, garant komise), příslušník MPO 
081, Marek Mádr, Petr Otevřel

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 12 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.

Jednání se zúčastnila náměstkyně primátora Mgr. Markéta Záleská, která je zároveň 

garantem KMČ Neředín.

A. ODESLANÁ POŠTA

1. MMOl, OKUL – objednávka opravy vitríny na tř. Míru (u zastávky U kovárny) –

cena 4 100,- Kč

2. p. Sadílek – informace o preventivních radarech

B. DORUČENÁ POŠTA

1. p. Zatloukal (člen KMČ) informoval o stavu podnětu ve věci pravděpodobného 

znečištění rybníčku v Neředíně – předáno na majetkoprávní odbor (p. Brázdová). 

Odběry vody k analýze budou provedeny jakmile to dovolí klimatické podmínky.

2. MMOl, ODÚR – odpověď na žádost o odstranění laviček za domy na tř. Svornosti 

44 – 48 – požadavek je zadán do registru, plánovaná realizace v roce 2019

3. p. Bureš (člen KMČ) upozornil na umístění velkých kamenů v ploše zeleně u 

komunikace na ul. Dělnická, které mají pravděpodobně sloužit jako bariéra proti 

vjíždění vozidel na zeleň. 

4. MMOl, OKUL – organizační informace pro předsedy KMČ (rozpočet, akce, 

odměny GDPR, e-maily)
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5. MMOl, odbor strategie a řízení (Ing. Luňáček) – žádost o sdělení požadavků komise 

na navýšení legálního počtu parkovacích míst formou zjednosměrnění vybraných 

ulic v souvislosti s aktualizací akčního Plánu udržitelné městské mobility Olomouc. 

Termín: 28.2.2019. Komise navrhuje:

- ul. Dělnická (od ul. U kovárny po ul. Okružní) – realizace v návaznosti na 

rekonstrukci kanalizace a povrchů. Vjezd z ul. U kovárny (navazuje na 

jednosměrnou ul. Dělnická ve směru od Tererova nám.) Provoz cyklistů 

obousměrně. (hlasování: pro 11, proti 1)

- ul. Norská – nyní provoz i parkování obousměrný. Změna na zjednosměrnění by 

měla být v souladu s projednávaným Regulačním plánem RP-23 sídliště Norská

(hlasování: pro 11, proti 1)

6. MMOl, odbor majetkoprávní – č.j. SMOL/004909/2019/OMAJ/MR/Cih, spis. zn. 

S-SMOL/288880/2018/OMAJ/Cih – žádost o sdělení stanoviska k prodeji části

pozemku parc. č. 487/1 a 487/70 v k. ú. Neředín za účelem vybudování tří garáží. 

Komise nemá námitky (hlasování: pro 11, proti 1)

7. MMOl, OKUL – informace o zřízení jednotných e-mailových adres pro KMČ s 

účinností od 21.1.2019. kmc12@olomouc.eu

8. SMOl, komise pro občanské záležitosti – organizační informace k pořádání 

slavnostního setkání jubilantů u příležitosti životního jubilee 75, 80 a 85 let. 

Předsedkyně komise požádá p. Romanovskou o podklady a součinnost při 

uspořádání slavnostního setkání.

9. MMOL, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – na vědomí – povolení 
záboru na pozemku parc. č. 515/79 v k. ú. Neředín a parc. č. 607/1 v k. ú. Nová 
Ulice za účelem umístění 2 ks reklamní tabule typu “A” (Veterinární klinika MVDr. 
Michael Mazoch s.r.o.)

10. MMOl, odbor sociálních věcí – žádost o připomínkování návrhu Koncepce 
rodinné politiky statutárního města Olomouc na roky 2019 – 2021. Komise sdělila, 
že v obecné rovině k návrhu Koncepce nemá připomínky, přesto byly odboru 
sociálních věcí zaslány připomínky z komise, které se týkají hlavně dopravy 
(zastávky MHD, rušení přechodů pro chodce, zvyšování dopravní zátěže v 
souvislosti s urbanistickými změnami, zvýšená dopravní zátěž u škol) 

11. MMOL, OKUL – žádost o vyjádření komise, zda se v městské části vyskytují 
lokality, které považujeme za problémové z hlediska výskytu problémových osob, 
nepořádku, neudržovaných ploch atd. Termín: 23.1.2019.
Komise považuje za problémové:
-lokalita parčíku za domy tř. Svornosti 44, 46, 48, 50, 52 a 54. Navrhujeme 
odstranit lavičky a upravit vzrostlou zeleň
-ul. Politických vězňů za domem č. o. 4, 6 – altán, úsek od Avionu ke Globusu
-letiště – skatepark – vandalismus, žhářství – instalace bezpečnostní kamery MPO

12. pozvánka na setkání předsedů KMČ s náměstkem primátora p. Hekelou – na 
pořadu jednání rozpočet na rok 2019, výjezdní zasedání jednání RMO s KMČ (dne 
2.9.2019 v 16 hod. v Topolanech spolu s KMČ Tabulový vrch a Topolany), 
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možnost účasti jednotlivých předsedů KMČ na jednání RMO, nové e-mailové 
adresy. Předsedkyně komise předala informace členům. 

13. MMOl, OS, OPK – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – tř. 
Míru před vstupem na hřbitovy, 25.10. – 3.11.2019 za účelem prodeje květin

14. p. Kaštil – předseda KMČ Tabulový vrch oslovil KMČ Neředín s nabídkou na 
spolupráci při nákupu mobilního informativního radaru. Komise zaujala neutrální 
stanovisko. Vyčkáme na podrobnější informace k provozu radaru. 

15. p. Zatloukal (člen KMČ) žádá o odstranění 2 ks proschlých stromů (bříza, topol) a 
probírku keřového porostu, který zasahuje do chodníku,  za domy na tř. Svornosti 
48,46. 

C. RŮZNÉ

1. MMOl, ODÚR – veřejná vyhláška – oznámení o veřejném projednání návrhu 
Regulačního plánu Pražská východ – 6.2.2019

2. Masopustní obchůzka v Neředíně se uskuteční 3.3.2019 od 15 hod. 
3. p. Látalová (KMČ) požádala strážníka MPO o zvýšenou kontrolu parkování na ul. 

Neředínská a Okružní. Při výjezdu z ul. Neředínská se obtížně odbočuje na ul. 
Okružní vpravo. P. Bureš na navrhuje změnit vodorovné značení. 

4. p. Otevřel požádal komisi o kladné vyjádření k žádosti SVJ U kovárny 32 
k pronájmu části pozemku za účelem vybudování plošiny pro imobilní občany. 
K žádosti se bude komise vyjadřovat po obdržení z odboru majetkoprávního. 

5. p. Skyba (KMČ) žádá o úpravu kontejnerového stání na tř. Míru (směrem k ul. 
Helsinská) a na křižovatce Družstevní x Neředínská. 
Komise pověřuje pana Skybu k vyřízení na odboru městské zeleně a odpadového 
hospodářství. 

6. Ing. Šnajdr (člen KMČ) – podal požadavek na předláždění chodníku u domu na tř. 

Míru 627/135, parc. č. 615/6 v k. ú. Neředín – komise bere na vědomí a danému 

podnětu se bude věnovat

7. Návrhy na opravy komunikací – (300 tis. ODÚR)
p. Čech (TSMO) zaslal orientační náklady na požadované opravy komunikací:
- Chodník ul. U Kovárny x Dělnická – 215 902,- Kč
- ul. Foersterova 59 – 61 – 230 030,- Kč
- ul. Politických vězňů 4 – 1. etapa – 131 626,- Kč
- 2. etapa – 187 940,- Kč
- ul. Politických vězňů (dle PD) – 160 035,- Kč

Komise rozhodla, že požádá o realizaci:

- ul. Politických vězňů - 2. etapa – 187940 Kč
- ul. Politických vězňů (dle PD) – 160035 Kč

8. Návrhy na opravy komunikací z 2,7 mil. Kč

- ul. Foersterova 59 – 61 – 230 030,- Kč
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9. Návrhy na „estetizaci“ prostředí (300 tis. Kč)
Z předložených návrhů
- Ing. Šnajdr (KMČ) – požadavek na rozšíření kontejnerového stání na tříděný 

odpad na pozemku parc. č. 615/13 v k. ú. Neředín, tř. Míru

- p. Zatloukal (KMČ) – požadavek na odstranění bývalých přístřešků na popelnice u 

domů na tř. Svornosti, 

- p. Vařeková (KMČ) – oprava části zadláždění na nám. Terera

byly vybrány k realizaci následující:

- odstranění bývalých přístřešků na popelnice u domů na tř. Svornosti

- oprava části zadláždění na nám. Terera (cena dle TSMO 312 349,- Kč)

10. komise se rozhodla, že na opravu chodníku použije i část finančních prostředků 

určených na velké opravy a nákup služeb z odboru kultury. 

Návrh na realizaci:

- ul. Politických vězňů 4 – 1. etapa – 131 626,- Kč

D. POŽADAVKY NA MMOL

1. p. Zatloukal (člen KMČ) žádá o odstranění 2 ks proschlých stromů (bříza, topol) a 
probírku keřového porostu, který zasahuje do chodníku,  za domy na tř. Svornosti 
48,46. 

Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hod.

zapsala: Kateřina Vařeková

ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

příští jednání komise: 6. 3. 2019 v 17:00 hod., Tererovo nám. 2




