
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 5. 8. 2020 
 

 

Přítomni: 

Kateřina Vařeková, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, DiS., Pavel Zatloukal, Petr Hlatký, 

Miroslav Bureš, Jolana Látalová, Mgr. Vilém Skyba, Mgr. Martina Grmelová, Jiří 

Křemínský, Ing. Rostislav Šnajdr, Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., 

Omluveni: 

Helena Svačinková,   

 

Hosté: 

strážník MPO (137) 

 

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. 

 

ODESLANÁ 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 

s prodejem nesouhlasí. 

 

DORUČENÁ POŠTA 

1. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/166488/2020/OMAJ/MR/Bel, spis. zn. 

SMOl/Maj/22/231/2013/Bra/Bel ze dne10. 7. 2020 – žádost o sdělení stanoviska 

k prodeji příp. nájmu částí pozemku 121/6, 121/28, 136/1, 608/1 v k. ú. Neředín při 

ulici Járy da Cimrmana, Jílová a Okružní za účelem údržby, oprav a modernizace 

předzahrádky a schodiště u vstupu do rodinného domu. Části pozemků jsou 

udržovány a osázeny zelení. V místní působnosti KMČ Neředín se nachází pouze 

část pozemku parc. č. 608/15. KMČ Neředín respektuje rozhodnutí KMČ Tabulový 

vrch, do jehož místní působnosti náleží většina pozemků.  

2. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/172217/2020/OMAJ/MR/Ind, spis. zn. 

S-SMOL/165232/2020/OMAJ/Ind ze dne 16.7.2020 – žádost o sdělení stanoviska 

k nájmu části pozemku parc. č. 592 v k. ú. Neředín při domu Dělnická 17 a 19 za 

účelem umístění a užívání bezbariérového vstupu zřízením rampy u vchodu do 

domu č. p. 553. Komise se ve věci již vyjadřovala v listopadu 2019, kdy souhlasila 

 

 

Komise městské části č. 12 Neředín 



s nájmem části pozemku za účelem vybudování bezbariérového vstupu do domu č. 

p. 554.  

Komise s nájmem části pozemku souhlasí. 

3. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/158011/2020/OMAJ/MR/Cih, spis. zn. 

S-SMOL/288880/2018/OMAJ/Cih ze dne 1. 7. 2020 – sdělení usnesení 

Zastupitelstva města Olomouce ve věci žádosti o prodej části pozemků parc. č. 

487/70 a 487/1 v k. ú. Neředín, žádosti nebylo vyhověno.  

4. E-mail p. Ondřeje Sovjáka – žádost o doplnění vodorovného značení, které by 

zabraňovalo vozidlům parkování u zaústění cyklostezky od ul. Politických vězňů 

do silnice, která propojuje Holandskou čtvrť a kruhový objezd u Aska. Pozemky, 

na nichž byla vybudovaná komunikace, nejsou v majetku statutárního města 

Olomouce. Umístění dopravního značení je věcí investora a vlastníka.  

5. SMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – informace o projednání 

materiálu Radou města Olomouce, který se týkal sběrových sobot. Byla schválena 

optimalizovaná varianta, která nepožaduje finanční spoluúčast KMČ. Bude se 

konat 5 sběrových sobot po 4 stanovištích a doba trvání bude 3 hodiny. Stanoviště 

budou rovnoměrně rozmístěny s přihlédnutím k dostupnosti sběrových dvorů a 

k výtěžnosti z předchozích let. Podrobný harmonogram bude zveřejněn následně. 

6. SMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – informace o kácení 

dřevin – ul. Norská 19 (bříza), ul. Norská 21 (bříza), ul. U letiště (2x smrk), ul. 

Norská 8 (vrba).  

7. TSMO – plán prací na měsíc srpen 2020 

8. SMOl, odbor dopravy a územního rozvoje – souhlas s prodloužením přechodného 

dopravního značení na místní komunikaci ul. Dělnická z důvodu rekonstrukce 

plynovodu – termín 1. 8. – 20. 8. 2020 

9. SMOl, odd. KMČ a detašovaných pracovišť – žádost o návrhy a požadavky na 

rekonstrukci či zastřešení zastávek a přístřešků MHD, aktualizace pasportu – KMČ 

Neředín navrhuje vybudování přístřešku na zastávce Pražská (směr centrum) a 

přidání nejméně jednoho dílu zastřešení zastávky U Kovány (směr centrum) 

 

POŽADAVKY NA MMOl 

1. Odstranění starých poškozených laviček a stolu za domem Politických vězňů 4 a 

instalování nových laviček a stolu. V domě jsou byty s pečovatelskou službou a 

lavičky slouží k setkávání seniorů.  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hod. 

zapsala: Kateřina Vařeková 

ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc 

 

příští jednání komise: 2. 9. 2020 v 17:00 hod., Tererovo nám. 2 


