Komise městské části č. 12 Neředín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 15. 5. 2019

Přítomni:
Kateřina Vařeková, Mgr. Martina Grmelová, Ph.D., Ing. Rostislav Šnajdr, Jaroslav
Šulc, Jolana Látalová, Jaromír Jurtík, DiS., Pavel Zatloukal, Mgr. Vilém Skyba,
Helena Svačinková,
Omluveni:
Petr Hlatký, Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., Miroslav Bureš, Jiří Křemínský,
Hosté: Mgr. Markéta Záleská, strážník MPO 081, Petr Otevřel, Mgr. Jiří Martinák
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 9 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.

A. ODESLANÁ POŠTA
1. SMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – předání zápisu s výsledkem
hlasování členů komise ve věci umístění letní předzahrádky provozovny Jadrošova
krčma.

B. DORUČENÁ POŠTA
1. MMOL, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/082303/2019/OMAJ/MR/Jir, spis. zn.
S-SMOL/152987/2017/OMAJ/Jir ze dne 25.3.2019 (doručeno z OKUL
8.4.2019) – žádost o sdělení stanoviska k prodeji, případně zřízení práva stavby
nebo nájmu pozemku parc. č. 315/9 a 556/1 v k. ú. Neředín, nacházející se
v areálu letiště Neředín, za účelem umístění montovaného hangáru.
Mgr. Jiří Martinák seznámil členy komise se záměrem a situací v lokalitě letiště.
Žádá o nájem pozemku v místě, hodlá vybudovat dočasnou stavbu montovaného
hangáru. Po diskusi členové komise dospěli k závěru:
Komise souhlasí s nájmem části pozemku parc. č. 315/9 za účelem umístění
stavby dočasné (montovaného hangáru na leteckou techniku) na dobu 15 let
s opcí 5 let.
Hlasování: pro: 8 členů, proti: 1 člen, zdržel se: 0
2. MMOL, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/075952/2019/OMAJ/MR/Tom, spis.

zn. S-SMOL/131317/2017/OMAJ/Stu ze dne 25.3.2019 (doručeno z OKUL
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8.4.2019) – žádost o sdělení stanoviska k pachtu pozemků parc. č. 469 a 531/2
v k. ú. Neředín, nacházející se za krematoriem v lokalitě Horní studánka, za
účelem užívání zahrádky s platností do konce roku 2022.
Členové komise hlasovali o žádosti tak, jak byla předložena:
pro: 2 členové, proti: 1 člen, zdrželi se: 6 členů
Závěr: hlavním důvodem nesouhlasu je navrhovaná dlouhodobá platnost
stanoviska KMČ do roku 2022
3. MMOL, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/304670/2018/OMAJ/MR/Jir, spis. zn.

S-SMOL/182019/2018/OMAJ/Jir ze dne 13.12.2018 (doručeno 10.4.2019) –
žádost o sdělení stanoviska k nájmu části pozemků parc. č. 302/13, 303, 305 a
306 v k. ú. Neředín, nacházející se v areálu letiště Neředín, za účelem zřízení a
užívání tréninkové plochy pro trial a biketrial.
Hlasování: pro: 9 členů, proti: 0
Komise souhlasí s nájmem části pozemku za účelem tréninkové plochy.
4. MMOl, OKUL – sdělení ve věci majetkoprávních záležitostí z majetkoprávní

5.

6.

7.

8.

komise – zdůvodnění doporučení majetkoprávní komise RMO popř. rozhodnutí
RMO v rámci majetkoprávních záležitostí, která nebudou korespondovat
s doporučeními jednotlivých KMČ, budou sdělována předsedům KMČ
tajemníkem majetkoprávní komise telefonicky. Předsedové KMČ se tomuto
vyjádřili nesouhlasně a věc bude znovu projednána s věcně příslušným
náměstkem Mgr. Pelikánem a na jednání RMO.
SMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – předběžné stanovení
termínů sečí – 1. seč: 15.4. – 15.5.
2. seč: 16.5. – 31.6.
3. seč: 24.6. – 2.8.
4. seč: 23.8. – 30.9.
5. seč: 1.10. – 5.11.
SMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství (prostřednictvím
MMOl, OKUL) – vypořádání požadavků KMČ z února 2019 – k žádosti o
odstranění 2 ks proschlých stromů a probírku keřového porostu za domy na tř.
Svornosti sděleno, že vzhledem ke konci vegetačního klidu budou stromy
zahrnuté na kácení od října 2019. Ořez keřů byl zadán TSMO.
e-mail všem KMČ od p. Šnajdrové – žádost o snížení počtu sečí na území města
Olomouce z důvodu přetrvávajícího sucha , kdy jednou z možností zadržení
vláhy v půdě je vyšší travní porost. Ve stejné věci se na odbor městské zeleně a
odpadového hospodářství obrátilo více občanů. Jiní občané se na odbor obracejí
s žádostí o dodržování pravidelné seče z důvodu obavy přemnožení klíšťat a
hlodavců ve vysoké trávě. Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
k tomu sdělil, že dává podnět pracovníkům TSMO na zvýšený dohled na
provádění sečí (nastavení výšky pokosu). V případě nepříznivého vývoje počasí
bude seč pozastavena případně úplně vynechána. Na vytipovaných plochách
v parcích bude prováděn snížený počet sečí (2x ročně).
MMOl, OKUL – oznámení o vyhlášení obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
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9. MMOl, OKUL – informace pro spolky a občanská sdružení – povinnost
ohlašovat evidenčních údajů o spolcích do spolkových rejstříků vedených
krajskými soudy
10. MMOl, OKUL – informace o realizaci akcí z programu estetizace – požadavek
na odstranění bývalých přístřešků na popelnice u domů na tř. Svornosti nebude
realizován z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů (dle vyjádření
odborů jsou přístřešky ve vlastnictví SVJ).
Požadavek na opravu části zadláždění na Tererově nám. bude realizován
11. ve věci odstraňování starých přístřešků na popelnice komise obdržela e-mail od
vedoucí odboru kultury s informací, že 23.5. proběhne jednání s vedoucími
odborů a náměstkem primátora. Vedoucí odboru žádá komise o zaslání fotografií
přístřešků s přesnou lokalizací míst, případně kontakt na předsedu SVJ, ke které
přístřešky přísluší. Po diskusi se členové komise dohodli, že vzhledem ke krátké
časové lhůtě poskytneme požadované údaje k přístřeškům na popelnice u domů
na tř. Svornosti. Tyto jsou zpracované a byly navrženy k demolici z prostředků
na estetizaci a rovněž byly projednány se SVJ přilehlých domů. Ostatní
přístřešky na popelnice nelze v tak krátkém termínu zmapovat. V žádosti vedoucí
odboru kultury chybí rovněž informace, jestli se do soupisu mají zahrnout i
přístřešky, které stále plní svůj účel, nebo jen ty, které jsou určeny k demolici.
Členové komise, kteří dlouhodobě žijí v bytových domech u kterých se
přístřešky nachází a někteří v minulosti byli nebo stále jsou členy SVJ, si nejsou
vědomi toho, že by SVJ nebo vlastníci bytů byli vlastníky těchto přístřešků.
12. MMOl, odbor dopravy a územního rozvoje (prostřednictvím OKUL) –
vypořádání požadavků a připomínek k zimní údržbě. Komise s
předloženým návrhem zimní údržby souhlasí.
13. MMOl, OKUL – organizační záležitosti – aktualizovaný harmonogram účasti
předsedů na jednání RMO, informování kanceláře primátora s plánovanými
akcemi v městských částech. RMO na svém jednání projednala rozdělení částky
2,7 mil. na opravy komunikací. Požadavek KMČ Neředín na opravu chodníku u
domů na tř. Foersterova 59 – 61 nebude realizován.
14. MMOl, OKUl – žádost nové vedoucí odboru o včasné zasílání zápisů z jednání
komise (do 14 dnů)
15. MMOL, odbor stavební, OPK, č. j. SMOL/093838/2019/OS/PK/Ste ze dne
3.4.2019 – rozhodnutí o povolení umístění předzahrádky restaurace My Meal, tř.
míru 32
16. MMOL, odbor stavební, OPK, č. j. SMOL/114430/2019/OS/PK/Urb ze dne
25.4.2019 – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích –
ul. Dělnická, Neředínská, U Kovárny a Okružní z důvodu rekonstrukce
plynovodu – 6.5. – 12.7.2019
17. MMOL,
odbor
dopravy
a
územního
rozvoje,
č.
j.
SMOL/102022/2019/ODUR/DIMHD/Hol ze dne 11.4.2019 – vyjádření k úplné
uzavírce ul. Dělnická z důvodu rekonstrukce plynovodu – 6.5. – 6.6.2019
18. MMOL, odbor stavební, OPK, č. j. SMOL/106085/2019/OS/PK/Ste ze dne
6.5.2019 – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace –
rekonstrukce plynovodu ul. Dělnická
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19. MMOL, odbor stavební, OPK, č. j. SMOL/083034/2019/OS/PK/Ste ze dne
25.3.2019 – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – prodej
hřbitovního zboží před vstupem na hřbitovy, tř. Míru
20. MMOL, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – č. j.
SMOL/091105/2019/OMZOH/MZ/Zen – povolení zvláštního užívání veřejné
zeleně – ul. Norská 38 – 42 – stavba lešení a zařízení staveniště
21. MMOL, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – č. j.
SMOL/106304/2019/OMZOH/MZ/Zen – povolení zvláštního užívání veřejné
zeleně - ul. Norská 38 – 42 – stavba lešení a zařízení staveniště
22. MMOL, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – č. j.
SMOL/091648/2019/OMZOH/MZ/Zen - povolení zvláštního užívání veřejné
zeleně – U Kovárny 28A – umístění letní předzahrádky provozovny Jadrošova
krčma
23. MMOl,
odbor
dopravy
a
územního
rozvoje,
č.
j.
SMOL/097588/2019/ODUR/UUP/Sob ze dne 8.4.2019 – Oznámení o
opakovaném veřejném projednání upraveného návrhu regulačního plánu RP-22
Sídliště Neředín – Nová Ulice
24. MMOl,
odbor
dopravy
a
územního
rozvoje,
č.
j.
SMOL/077414/2019/ODUR/UUP/Sob ze dne 25.3..2019 – Oznámení o
opakovaném veřejném projednání upraveného návrhu regulačního plánu RP-23
Sídliště Norská
25. MMOl, odbor strategie a řízení – doručení prezentace semináře k Plánu
udržitelné mobility města Olomouce
26. pozvánka k prezentaci projektu Modernizace varovného a informačního systému
ochrany města Olomouce - 13.5.2019. Prováděcí firmou byla zaslána prezentace
i s předpokládaným harmonogramem prací. Neředín je zařazen do etapy č. 6
27. TSMO – plán prací na měsíc květen 2019
28. DPMO – oznámení o zahájení provozu posilové linky č. 111 a změně vedení
autobusových linek č. 12 a 111 z důvodu rekonstrukce ul. Erenburgova – 10.5. –
30.9.2019
C. RŮZNÉ
1. setkání jubilantů – 23.5.2019 ve 14 hodin. Za komisi se zúčastní Jolana Látalová a
Kateřina Vařeková
2. p. Skyba (člen KMČ) požádal strážníka MPO o častější provádění kontroly
majitelů psů, kteří venčí psy na příliš dlouhém vodítku nebo úplně bez vodítka na
ul. Norská a Gen. Píky
3. p. Skyba (člen KMČ) žádá o zasílání žádostí o sdělení stanoviska k
majetkoprávním záležitostem v předstihu
4. náměstkyně primátora Mgr. Markéta Záleská informovala členy komise o záměru
statutárního města jako vlastníka revitalizovat hrobku rodiny Anderových, která je
umístěna na hřbitově v Neředíně.
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D. POŽADAVKY NA MMOL

Jednání bylo ukončeno v 19:20 hod.
zapsala: Kateřina Vařeková
ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

příští jednání komise: 5. 6. 2019 v 17:00 hod., Tererovo nám.
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