
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 2. 9. 2020 
 

 

Přítomni: 

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

Miroslav Bureš, Mgr. Vilém Skyba, , Jiří Křemínský, Ing. Rostislav Šnajdr, Mgr. Petra 

Svobodová, Ph.D., 

Omluveni: 

Helena Svačinková,  Mgr. Martina Grmelová,  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 10 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 

 

ODESLANÁ 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. 

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. 

3. SMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – žádost o přemístění 

koše na psí exkrementy, který byl původně za budovou bývalé veterinární kliniky 

na ul. Na Vyhlídce. Navrhujeme přemístit koš na parkoviště u krematoria 

k cyklostezce. Přemístění je již provedeno. 

 

 

DORUČENÁ POŠTA 

1. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/202028/2020/OMAJ/MR/Bel, spis. zn. 

S-SMOL/193314/2020/OMAJ/Bel ze dne 19.8.2020 – žádost o sdělení stanoviska 

k prodeji části pozemku parc. č. 63/6 v k. ú. Neředín při ulici J. Jabůrkové za 

účelem zcelení pozemku (rozšíření zahrady) s parc. č. 78/34 ve vlastnictví žadatele.  

 

 

Komise městské části č. 12 Neředín 



Komise s prodejem souhlasí. 

2. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/206332/2020/OMAJ/MR/Bel, spis. zn. 

S-SMOL/186232/2020/OMAJ/Bel ze dne 25.8.2020 – žádost o sdělení stanoviska 

ke směně, příp. prodeji zahrady parc. č. 59/2 v k. ú. Neředín při ul. Neředínská ve 

vlastnictví SMOl za komunikaci ve vlastnictví společnosti VM INVEST s.r.o., 

která se nachází na částech pozemků parc. č. 629/2 a 629/3 v k. ú. Neředín při ul. 

Klusalova, které jsou ve vlastnictví 1. Městské akciové společnosti a.s..  

Komise hlasovala odděleně o směně, kdy všichni přítomní členové byli proti 

směně. Důvodem je to, že statutární město Olomouc standardně nabývá 

komunikace společně s pozemky od investorů bezúplatně nebo za symbolickou 

cenu.  

Hlasování ve věci prodeje pozemku při ulici Neředínská: pro prodej 5 členů, proti 

prodeji 0, zdrželo se 5 členů komise.  

4. „Foerstrova ulice – koordinovaný tah křižovatek, SSZ“ – realizace stavby bude 

probíhat od 24.8. do 2.10.2020. Cílem je nové řízení provozu křižovatek Pražská x 

tř. Míru, Foerstrova x tř. Svornosti, Foerstrova x Na Vozovce a Albertova X 

Štítného za účelem zlepšení plynulosti dopravy. KMČ zveřejnila ve vitrínách 

harmonogram prací, kdy bude postupně docházet k částečným či úplným 

uzavírkám různých částí křižovatky. Součástí je i informace o změnách v MHD, 

kdy nebudou obsluhovány zastávky Foerstrova v obou směrech pro linky 29, 10, 

21 a 26, které budou vedeny po náhradní trase.  

5. SMOl, odd. KMČ a detašovaných pracovišť – požadavek na nahlášení akcí 

plánovaných na rok 2021 v městských částech, u kterých se předpokládá dobu 

konání déle než do 22:00 hod. a bude nutné vyřídit vyjímku z obecně závazné 

vyhlášky. KMČ Neředín neplánuje žádnou akci, u které by bylo nutné žádat o 

vyjímku. 

6. TSMO plán prací na září 2020 

7. e-mail p. Boleloucké – žádost o projednání s DPMO trasy linky č. 3 v době výluky, 

tak aby byla směrována do Neředína. KMČ nemá oprávnění jednat s DPMO, 

žádost o vyjádření k problematice byla předána odboru dopravy a územního 

rozvoje, odd. dopravního inženýrství a MHD. Ten sdělil, že linka X3 byla 

odkloněna na Novou Ulici z důvodu minimalizace tramvajových spojů přes 

Náměstí Hrdinů, kdy byly opravovány tramvajového ostrůvku. Od 1.9. byl provoz 

navrácen do původních výlukových jízdních řádů. Linka X3 bude ukončena na ul. 

Sokolská.  

8. e-mail p. Milana Jany (zastupuje SVJ domu Norská 23/25) – žádost o odstranění 

dožilé a poškozené lavičky na ul. Norská u pískoviště. Lavička již byla odstraněna. 

9. e-mail Ing. Petra Ludvíka – upozornění na problematiku parkování na ul. Dělnická 

(parkování v křižovatce, nedostatek parkovacích míst). Na ul. Dělnická byl 

v minulých letech navýšen počet parkovacích míst v části ulice Dělnická při 



Tererově náměstí. Byly provedeny stavební úpravy, při kterých bylo podélné stání 

upraveno na stání šikmé a další parkovací stání byla vytvořena u tělocvičny ZŠ 

nám. Terera. Panu Ludvíkovi byla předána pozvánka na diskuzi k problematice 

parkovací politiky města Olomouce. Pro lokalitu Neředína je termín konání dne 

22.9. v 18:00 hod. v zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. 

10. e-mail p. Vladimíra Vykydala – žádost o podélné značení parkovacích stání na ul. 

U Kovárny směrem k budově Bytového družstva. Žádost bude předána odboru 

dopravy a územního rozvoje k posouzení. 

11. pozvánka na představení Nové strategie pro zeleň v Olomouci, která se koná dne 

16.září 2020 v 17 hod. v Oranžérii ve Smetanových sadech (viz leták ve vitrínách 

KMČ) 

12. pozvánka na veřejné projednání konceptu nové Parkovací politiky města 

Olomouce. Pro lokality Nová Ulice, Tabulový vrch, Neředín, Topolany a Řepčín se 

projednání koná dne 22.září 2020 v 18:00 hod. v sále Zastupitelstva města 

Olomouc, Hynaisova 10 (viz leták ve vitrínách KMČ) 

 

 

POŽADAVKY NA MMOl 

1. odstranění zchátralých laviček (5 ks) u domu na ul. Rumunská 11 na žádost 

obyvatel domu. Komise souhlasí s jejich odstraněním a nahrazením novými či 

repasovanými, ale v menším počtu. Vzhledem ke kolizi s podzemními sítěmi a 

kořeny stromů navrhuje komise, aby jejich rozmístění bylo určeno odborníky. 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hod. 

zapsala: Kateřina Vařeková 

ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc 

 

 

 

příští jednání komise: 7. 10. 2020 v 17:00 hod., Tererovo nám. 2 

  

 

 


