Komise městské části č. 12 Neředín

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 1. 7. 2020
Přítomni:
Kateřina Vařeková, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, DiS., Pavel Zatloukal, Petr Hlatký,
Miroslav Bureš, Jolana Látalová, Helena Svačinková, Mgr. Vilém Skyba, Mgr.
Martina Grmelová, Jiří Křemínský,
Omluveni:
Ing. Rostislav Šnajdr, Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.,
Hosté:
strážník MPO (228)
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 11 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
ODESLANÁ POŠTA
1. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/114016/2020/OMAJ/MR/Bel, spis. zn.
S-SMOL/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
DORUČENÁ POŠTA
1. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/144417/2020/OMAJ/MR/Lex, spis. zn.
S-SMOL/038463/2020/OMAJ/Lex ze dne 17. 6. 2020 – žádost o sdělení stanoviska
k prodeji části pozemku parc. č. 586/3 v k. ú. Neředín při ul. Neředínská za účelem
dostavby a rozšíření stávající řadové garáže ve vlastnictví žadatelů. Komise zjistila,
že se na pozemku nachází železná rampa pro opravy automobilů, která
pravděpodobně slouží všem vlastníkům garáží, není znám konkrétní vlastník.
Součástí žádosti o sdělení stanoviska k prodeji chybí souhlas ostatních majitelů
garáží s případným přemístěním či likvidací rampy. Z těchto důvodů komise
s prodejem části pozemku nesouhlasí.
Hlasování: pro prodej 0, proti prodeji 10, zdrželi se 1
2. email p. Skoupilová – žádost o projednání ve věci zřízení odrazového zrcadla na
křižovatce ulic Neředínská x U Dvora. Důvodem je podle žadatelky špatný rozhled

skrz vzrostlý porost. Tato křižovatka se nachází v „zóně 30“, v její bezprostřední
blízkosti je instalován zpomalovací práh. Komise považuje umístění zrcadla za
těchto okolností za nadbytečné. Komise prověří možnost ořezu event. redukci
zeleně na pozemku parc. č. 15/6 v k. ú. Neředín, který je ve vlastnictví statutárního
města Olomouc z důvodu zlepšení rozhledových poměrů.
3. SMOl, odd. KMČ a detašovaných pracovišť – informace o nových obecně
závazných vyhláškách města, které schválilo ZMO na jednání dne 29.6.2020
4. TSMO – plán prací na měsíc červenec 2020
5. SMOL, odbor investic – na vědomí informace o zahájení akce “Foerstrova ulice –
koordinovaný tah křížovatek, SSZ”. Termín realizace červenec 2020 – leden 2021
6. SMOl, odd. KMČ a detašovaných pracovišť – informace o možnosti využití služby
TSMO čištění ploch za použití parního čističe. Služba by byla hrazena z rozpočtu
příslušné KMČ.
7. SMOL, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – žádost o spolupráci při
přípravě materiálu pro jednání RMO ve věci pořádání sběrových sobot.
8. MMOl, odbor stavební – č. j. SMOL/149566/2020/OS/PK/Ste ze dne 23. 6. 2020 –
rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace – tř. Míru před hlavním
vstupem na hřbitovy – prodej dušičkového zboží
9. SMOL, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – povolení zvláštního
užívání veřejné zeleně – ul. Dělnická – rekonstrukce plynovodu – 8. 6. – 31. 7.
2020
10. SMOL, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – povolení zvláštního
užívání veřejné zeleně – ul. Dělnická 25, 27 – stavba lešení (úprava statiky domu)

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

příští jednání komise: 5. 8. 2020 v 17:00 hod., Tererovo nám. 2

