
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 10. 7. 2019

Přítomni:
Kateřina Vařeková, Mgr. Martina Grmelová, Ph.D., Ing. Rostislav Šnajdr, Jaroslav 
Šulc, Jaromír Jurtík, DiS., Pavel Zatloukal, Helena Svačinková, Mgr. Petra 
Svobodová, Ph.D., Miroslav Bureš, Jiří Křemínský,

Omluveni:
Petr Hlatký, Jolana Látalová, Mgr. Vilém Skyba,

Hosté:
strážník MPO (081)

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.

A. ODESLANÁ POŠTA

B.  DORUČENÁ POŠTA
1. MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/162834/2019/OMAJ/MR/Zvo, spis. zn. 

S-SMOL/164917/2018/OMAJ/Zvo, ze dne 17.6.2019 – na vědomí sdělení o 

rozhodnutí ZMO ve věci prodeje části pozemku parc. č. 541/1 v k. ú. Neředín –

žádosti nebylo vyhověno

2. MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/164687/2019/OMAJ/MR/Jir, spis. zn.  

S-SMOL/157701/2017/OMAJ/Jir ze dne 19.6.2019 – žádost o sdělení stanoviska 

k darování případně nájmu části pozemků parc. č. 296, 302/13, 303, 305 v k. ú. 

Neředín, v areálu letiště při útulku pro psy za účelem rozšíření plochy pro venčení 

psů. Komise nesouhlasí s darováním ani s nájmem pozemků. Důvodem je 

neexistence koncepce rozvoje celého prostoru letiště, na což komise dlouhodobě 

upozorňuje a z tohoto důvodu nedoporučuje ani prodeje pozemků, protože se jedná 

o nevratný proces. Rovněž se na komisi obrátili občané ulic Keltská, Na vršku, 

Pilotů, Klusákova, Pod letištěm s nesouhlasným stanoviskem k rozšíření útulku pro 

psy, kteří se již mnohokrát obraceli na komisi i odbor životního prostředí MMOl, 

aby se řešil hluk, který způsobuje štěkot mnoha psů. Komise dále upozorňuje na 

skutečnost, že na svém jednání již 15.5.2019 se kladně vyjádřila k nájmu pozemků 
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parc. č. 302/13, 303, 305 a 306 pro ÚAMK – AMK Biketrial klub Olomouc za 

účelem zřízení a užívání tréninkové plochy pro trial a biketrial (č. j. 

SMOL/304670/2018/OMAJ/MR/Jir, spis. zn. S-SMOL/182019/2018/OMAJ/Jir).

3. MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/172601/2019/OMAJ/MR/Bel spis. zn.  

S-SMOL/169530/2017/OMAJ/Bel ze dne 27.6.2019 – žádost o sdělení stanoviska 

k pachtu pozemku parc. č. 247/22 v k. ú Neředín, u ul. Neředínská – komise 

s pachtem souhlasí

4. MMOl, odbor stavební, OPK, č. j. SMOL/149555/2019/OS/PK/Ste ze dne 3.6.2019 

– rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace – rekonstrukce NTL plynovodu – ul. 

Dělnická od č. o. 24 po č. o. 42 – 7.6. – 28.6.2019

5. MMOl, odbor stavební, OPK, č. j. SMOL/165229/2019/OS/PK/Ste ze dne 

19.6.2019 – rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace – rekonstrukce NTL 

plynovodu – ul. Západní, Letců, Lomená – 24.6. – 2.7.2019

6. MMOl, odbor stavební, OPK, č. j. SMOL/152605/2019/OS/PK/Ste ze dne 6.6.2019 

– rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace – úprava kNN – ul. U kovárny, 

Dělnická – 10.6. – 12.7.2019

7. SMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, č. j. 

SMOL/156117/2019/OMZOH/MZ/Lak ze dne 10.6.2019 – povolení zvláštního 

užívání zeleně – úprava vedení kNN – ul. Dělnická, U kovárny – 10.6.-12.7.2019

8. SMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, č. j. 

SMOL/142006/2019/OMZOH/MZ/Vin ze dne 27.5.2019 – uložení kabelového 

vedení NN – ul. Norská, gen. Píky – 27.5. – 29.7.2019

9. SMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, č. j. 

SMOL/150682/2019/OMZOH/MZ/Jir ze dne 4.6.2019 – umístění stojanu na kola u 

předzahrádky – ul. U kovárny 28A

10.žádost p. Foukalové o odstranění 3 ks laviček na ul. Politických vězňů (po pravé 

straně směrem od Globusu k Avionu), které jsou v havarijním stavu. Žádost 

projednalo a podpořilo SVJ Politických vězňů 5, 7, 9, 11, 13,15.  

11.MMOl, odbor dopravy a územního rozvoje prostřednictvím odd. KMČ – informace 

ve věci požadavků KMČ na změnu nebo doplnění dopravního značení a žádosti o 

snížení povolené rychlosti v obci. 

12.DPMO – informace o omezení některých linek MHD v době letních prázdnin, o 

výluce tramvají č. 2 a 7 z důvodu rekonstrukce komunikace a kolejí na nám. 

Hrdinů. Od 1.7.2019 se mohou senioři přepravovat v zóně 71 zdarma.

13.TSMO – plán prací na měsíc červenec

14.MMOl, odbor investic – pozvánka na jednání dne 19.7.2019 k akci Dělnická –

rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí



C. RŮZNÉ

1. na základě opakovaných podnětů občanů žádáme o vyřešení nepřehledné dopravní

situace na ul. Okružní mezi křižovatkou s ul. Dělnická a Hněvotínská změnou 

vodorovného dopravního značení. Ulice Okružní je využívána k parkování vozidel 

v obou směrech. 

D. POŽADAVKY NA MMOL

1. žádost p. Foukalové o odstranění 3 ks laviček na ul. Politických vězňů (po pravé 

straně směrem od Globusu k Avionu), které jsou v havarijním stavu. Žádost 

projednalo a podpořilo SVJ Politických vězňů 5, 7, 9, 11, 13,15.  

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hod.

zapsala: Kateřina Vařeková

ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

příští jednání komise: 7. 8. 2019 v 17:00 hod., Tererovo nám. 2




