Komise městské části č. 12 Neředín

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 3. 6. 2020
Přítomni:
Kateřina Vařeková, Ing. Rostislav Šnajdr, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, DiS., Pavel
Zatloukal, Petr Hlatký, Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., Miroslav Bureš, Jolana
Látalová, Helena Svačinková,
Omluveni:
Mgr. Vilém Skyba, Mgr. Martina Grmelová, Jiří Křemínský,
Hosté:
strážník MPO (144)
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.

DORUČENÁ POŠTA
1. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/114/016/2020/MOAJ/MR/Bel, spis. zn. SSMOL/098074/2020/OMAJ/Bel ze dne 18. 5. 2020 – žádost o sdělení stanoviska k prodeji
části pozemku parc. č. 255/1 v k. ú. Neředín při ulici Keltská za účelem výstavby
rodinného domu – komise s prodejem pozemku ani s jeho částí nesouhlasí. Tento
pozemek je dle Územního plánu určen jako plocha veřejné rekreace a není určen
k výstavbě rodinných domů.
2. TSMO – plán prací na měsíc červenec 2020
3. TSMO – rozbor ceny za sběrové soboty
4. MMOl, odbor stavební – č. j. SMOL/119351/2020/OS/PK/Ste ze dne 22. 5. 2020 –

rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace – ul. Gen. Píky x Rumunská –
pokládka telef. kabelu (1. 6. – 12. 6. 2020)
5. MMOl, odbor stavební – č. j. SMOL/117102/2020/OS/PK/Ste ze dne 20. 5. 2020 –
rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace – ul. Dělnická, Tererovo nám.
– rekonstrukce plynovodu (1. 6. – 31. 7. 2020)
6. SMOl, odd. KMČ a detašovaných pracovišť – objednávka opravy chodníku na ul.
Helsinská (program estetizace, bezbariérové úpravy) – 161 300,- Kč.
7. SMOl, odd. KMČ a detašovaných pracovišť – harmonogram účasti předsedů KMČ na
jednání RMO – KMČ Neředín 26. 10. 2020 (podklady dodat do konce září)
8. p. Navrátilová – dotaz k ořezu stromů na ul. Helsinská a Čechova – dle sdělení odboru
městské zeleně se jedná o uliční stromořadí lip řezaných na čípek. Tento řez je nutný,

vzhledem k tomu, že se jedná o sekundární výhony. Řez je nutné opakovat jedenkrát za 3
– 4 roky. Pokud by se tento řez neprováděl, došlo by postupně k samovolnému
vylamování větví nebo celkovému rozlomení koruny díky silnému tlakovému větvení.
9. p. Ladislav Čech – dotaz žádost o vyjádření k cyklotrase krematorium – Globus – část
pozemků je ve vlastnictví právnických osob, nikoli statutárního města Olomouce. KMČ
Neředín a Řepčín v minulých letech vznesly požadavek na propojení Neředína a Řepčína
cyklotrasou. KMČ není známa informace o realizaci, ta závisí na vyřešení
majetkoprávních vztahů.

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hod.
zapsala: Kateřina Vařeková
ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

příští jednání komise: 1. 7. 2020 v 17:00 hod., Tererovo nám. 2

