Komise městské části č. 12 Neředín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 6. 11. 2019
Přítomni:
Kateřina Vařeková, Ing. Rostislav Šnajdr, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, DiS., Pavel
Zatloukal, Jiří Křemínský, Mgr. Vilém Skyba, Helena Svačinková, Miroslav Bureš,
Mgr. Martina Grmelová, Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., Petr Hlatký,
Omluvena:
Jolana Látalová,
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 12 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
A. ODESLANÁ POŠTA
1. MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/244633/2019/OMAJ/MR/Ind, spis. zn.
S-SMOL/189986/2019/OMAJ/Ind – žádost o sdělení stanoviska k pachtu
pozemku parc. č. 575/5 (zahrada) v k. ú. Neředín, ul. Družstevní
2. MMOl, odd. KMČ a DP – žádost o vyjádření k záboru komunikace nebo zeleně z
důvodu provozování restaurační předzahrádky na rok 2020
3. SMOl, odd. městské zeleně a odpadového hospodářství – žádost o navýšení počtu
kontejnerů tříděného odpadu na papír na stanovišti na ul. Slovanská
4. sdělení KMČ ve věci akce “Dělnická – rekonstrukce komunikace a inženýrských
sítí”
B. DORUČENÁ POŠTA
1. MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/278476/2019/OMAJ/MR/Ind, spis. zn.
S-SMOL/268533/2019/OMAJ/Ind – žádost o sdělení stanoviska k nájmu části
pozemku parc. č. 592 v k. ú. Neředín, ul. Dělnická za účelem vybudování
bezbariérového vstupu do domu č. p. 554, Dělnická č. o. 19.
Komise s nájmem souhlasí.
2. MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/273580/2019/OMAJ/MR/Bel, spis.
zn. S-SMOL/256050/2019/OMAJ/Bel – žádost o sdělení stanoviska k prodeji či
nájmu části pozemku parc. č. 485/2 v k. ú. Nová Ulice, ul. Čapka Choda za
účelem zřízení dlážděného parkovacího stání a umístění oplocení.
Komise nesouhlasí s prodejem ani s nájmem části pozemku. Důvodem je
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nevhodný přístup (zelená plocha) v bezprostřední blízkosti obytného domu. Na
pozemku se nachází zařízení občanské vybavenosti (sušáky) domu tř. Míru 37,
39.
MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/258679/2019/OMAJ/MR/Bel ze dne
2.10.2019 – na vědomí rozhodnutí RMO ve věci žádosti o pacht pozemku parc. č.
247/22 v k. ú. Neředín. RMO žádosti nevyhověla.
MMOl, odbor stavební, OPK - rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace – tř.
Míru před vstupem na hřbitovy – stánkový prodej
- č. j. SMOL/259102/2019/OS/PK/Ste
- č. j. SMOL/259002/2019/OS/PK/Ste
- č. j. SMOL/268809/2019/OS/PK/Ste
- č. j. SMOL/274620/2019/OS/PK/Ste
- č. j. SMOL/274487/2019/OS/PK/Ste
- č. j. SMOL/280091/2019/OS/PK/Ste
- č. j. SMOL/276154/2019/OS/PK/Ste
SMOl, odbor dopravy a územního rozvoje
č.j.SMOL/268860/2019/ODUR/DIMHD/Hol – vyjádření k uzavírce tř. Míru ke
hřbitovům z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků hřbitovů. Termín: 1.11.10.11. a 20.12.2019 – 1.1.2020.
MMOl, odbor stavební, OPK - č. j. SMOL/275649/2019/OS/PK/Ste – rozhodnutí o
zvláštním užívání komunikace – umístění 2 ks raklamního zařízení typu “A” na tř.
Míru před vstupem na hřbitov do 30.10.2020
p. Kosíková a p. Vyhnánek – žádost o sdělení, bude-li se opravovat ul. Helsinská.
Dle vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje jsou již výtluky opraveny.
SMOl, odd. městské zeleně a odpadového hospodářství – informace o plánovaném
kácení stromů do 15.2.2020
- tř. Míru 36 (za domem) – bříza
- ul. Dělnická 17 – borovice
SMOl, odbor dopravy a územního rozvoje - informace o schválení nového nařízení
č. 10/2019 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků na
území statutárního města Olomouce v zimním období. Součástí nařízení je
vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Podrobnosti a interaktivní mapa https://www.tsmo.cz/zimni-udrzba/

C. OSTATNÍ
7.11.2019 ve 14:00 hod. se uskuteční v obřadní síni radnice setkání seniorů – jubilantů
městské části Neředín. Účast: K. Vařeková, J. Látalová
Jednání bylo ukončeno v 18:45 hod.
zapsala: Kateřina Vařeková
ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

příští jednání komise: 4. 12. 2019 v 17:00 hod., Tererovo nám. 2

