
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 7. 10. 2020

Přítomni:
Kateřina Vařeková, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, DiS., Pavel Zatloukal, Petr Hlatký, 
Miroslav Bureš, Jiří Křemínský, Ing. Rostislav Šnajdr, Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.,
Omluveni:
Helena Svačinková,  Mgr. Martina Grmelová, Jolana Látalová, Mgr. Vilém Skyba,

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 9 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.

ODESLANÁ 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 

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 

DORUČENÁ POŠTA

1. Měníme Olomouc do krásy - informace náměstkyně primátora p. Kolářové ve věci 

postupu při přípravě a projednání projektů Estetizace veřejných prostranství v roce 

2021. Pro každou komisi je alokovaná částka 300 tis. Kč. Tyto prostředky budou 

sloužit pouze k nákupu a opravám inventáře (lavičky, koše, informační tabule, 

vybavení venkovních hřišť pro veřejnost) a k úpravám prostranství (zeleně, 

chodníků a prostranství, odstranění skládek, náletů, přístřešků, výsadba stromů, 

keřů a květin, pořízení soch apod.). Občané mohou své náměty předat na 

listopadovém jednání KMČ (4.11.2020). Vzhledem k epidemiologiské situaci 

komise doporučuje zaslání námětů (včetně fotografie stávajícího stavu a zákresu do 

mapky) na e-mail: kmc12@olomouc.eu. 

2. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/225188/2020/OMAJ/MR/Bel, spis. zn. 

S-SMOL/186244/2020/OMAJ/Bel ze dne 14.9.2020 – žádost o sdělení stanoviska 

ke směně pozemků parc. č. 629/2 a 629/3 v k. ú. Neředín při ul. Klusalova ve 

vlastnictví žadatele za části pozemků parc. č. 449/8 a 449/41 v k. ú. Nová Ulice při 

ulici Hynaisova a Legionářská ve vlastnictví statutárního města Olomouce. 

Komise se směnou nesouhlasí. Důvodem je to, že statutární město Olomouc 
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standardně nabývá komunikace společně s pozemky od investorů bezúplatně nebo 

za symbolickou cenu.

3. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/226478/2020/OMAJ/MR/Ind, spis. zn. 

S-SMOL/149199/2020/OMAJ/Ind ze dne 15.9.2020 – žádost o sdělení stanoviska 

k prodeji části pozemku parc. č.470/6 a části pozemku parc. č. 473/7 v k. ú. 

Neředín při ul. Politických vězňů za účelem umístění předzahrádky k budované 

pizzerii Caruso. 

Komise nesouhlasí s prodejem. Důvodem je názor komise, že se jedná o plochu

veřejného prostranství, která by měla zůstat ve vlastnictví statutárního města 

Olomouce.

4. SMOl, odbor majetkoprávní – sdělení usnesení ZMO ve věci žádosti o prodej části 

pozemku parc. č. 255/1 v k. ú Neředín. ZMO žádosti nevyhovělo. 

5. SMOl, odbor majetkoprávní – sdělení usnesení ZMO ve věci žádosti o prodej 

pozemku parc. č. 575/5 v k. ú Neředín. ZMO žádosti vyhovělo.

6. SMOl, odd. KMČ a detašovaných pracovišť – žádost o vyjádření k problematice 

sdílení kol a elektrokoloběžek, zejména k jejich parkování a jízdy po 

komunikacích. 

Stanovisko KMČ Neředín: Stojany na kola, které vybudovalo statutární město 

Olomouc na své náklady, jsou zaplněny sdílenými koly i koloběžkami a občané si 

svá kola nemají kam zaparkovat. Provozovatelé sdílených kol by si měli na své 

náklady stavět své stojany. Koloběžky bývají zaparkovány nahodile, pohozeny na 

chodníku i na zeleni, kola bývají připoutána k dopravním značkám, stromům nebo 

odpadkovým košům. Uživatelé sdílených kol a koloběžek by měli být ze strany 

provozovatele poučeni o provozu (např. rychlá jízda po chodníku) a parkování, 

případně za nedodržení podmínek sankcionováni. 

7. SMOl, odbor dopravy a územního rozvoje – vyjádření k požadavkům KMČ –

požadavek na odstranění zchátralých laviček u domu Rumunská 11 – po projednání 

s pracovníky odd. městské zeleně bude vyhodnoceno nejvhodnější řešení a 

požadavek byl zařazen do registru s realizací v roce 2021

8. SMOl, odbor dopravy a územního rozvoje – vyjádření k požadavkům KMČ –

požadavek na odstranění poškozených laviček za domem na ul. Politických vězňů 

4 a instalaci nových laviček a stolu – požadavek byl zařazen do registru požadavků 

a bude realizován ve 4. čtvrtletí 2020

9. MMOl, odbor stavební – soubor rozhodnutí o zvláštním užívání silnic v souvislosti 

se stavbou „Foerstrova ulice – koordinovaný tah křižovatek, SSZ“

10. MMOl, odbor stavební – soubor rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní 

komunikace na tř. Míru před vstupem na hřbitovy za účelem stánkového prodeje 

květin a dušičkového zboží

11. SMOl, oddělení městské zeleně – soubor povolení zvláštního užívání zeleně 

v souvislosti s pokládkou optických kabelů na ul. Norská, Gen. Píky, Grónská, U 



Kovárny, Dělnická, Neředínská, tř. Míru, 

12. SMOl, odbor dopravy a územního rozvoje – vyjádření k požadavku p. Vykydala na 

vyznačení podélného stání na ul. U Kovárny. Požadavku nebude vyhověno, 

protože by se reálně snížil počet zaparkovaných vozidel. Dle normy ČSN činí 

délka takto vyznačeného stání 6,75 m. Nejběžnější vozidla mají délku 4 – 4,5 m a 

není potřeba tak velkého jednoho stání. Do řady bez vyznačeného podélného stání 

se tedy vejde víc vozidel. 

RŮZNÉ

1. na pondělí 12.10.2020 je předsedkyně komise pozvána na jednání Rady města 

Olomouce. Komise odsouhlasila projednání těchto témat:

- realizace akce „Tř. Míru – Neředínská, úprava křižovatky“ 

- rekonstrukce Tererova náměstí

- průmyslová zóna Kasárna Neředín – koncepce využití průmyslové zóny i 

celého letiště, s tím související cyklostezky kolem zóny ve směru na Topolany

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hod.

zapsala: Kateřina Vařeková

ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

Vzhledem k tomu, že krizový štáb ORP Olomouc na svém jednání dne 13.10.2020 rozhodl o 

omezení přímého fyzického jednání výborů a odborných komisí, poradních orgánů a komisí

městských částí, původně plánovaný termín listopadového jednání 4.11.2020 se 

pravděpodobně neuskuteční. O dalším postupu budeme informovat.

E-mail: kmc12@olomouc.eu
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