
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 14. 12. 2020

Přítomni:
Kateřina Vařeková, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, DiS., Pavel Zatloukal, Petr Hlatký
Mgr. Martina Grmelová, Jiří Křemínský, 
Omluveni:
Jolana Látalová, Mgr. Vilém Skyba, Miroslav Bureš, Ing. Rostislav Šnajdr, Mgr. Petra 
Svobodová, Ph.D.,
Hosté:
MPO 025, 110

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

ODESLANÁ POŠTA

1. členům KMČ Neředín, odd. KMČ a DP a náměstkyni primátora Mgr. Záleské byly 

odeslány termíny jednání komise v roce 2021. Termíny budou zveřejněny v 

Olomouckých listech, na webových stránkách komise a ve vitrínách.

2. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/272313/2020/OMAJ/MR/Ind, spis. zn. 

S-SMOL/259422/2020/OMAJ/Ind ze dne 9.11.2020 – žádost o sdělení stanoviska 

k nájmu případně prodeji části pozemku parc. č. 588 v k. ú. Neředín za účelem 

úpravy vstupů do domu Neředínská 7 a 9 na bezbariérové. Vzhledem k tomu, že 

komise nemohla z důvodu epidemiologické situace zasedat, věc byla projednána se 

členy komise elektronickou formou. Členové komise jednohlasně souhlasili 

s nájmem části pozemku. Stanovisko bylo odboru majetkoprávnímu odesláno 

12.11.2020.

DORUČENÁ POŠTA

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

pozemku parc. č. 586/3 v k. ú Neředín. ZMO žádosti nevyhovělo. 

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

pozemku parc. č. 592 v k. ú Neředín. ZMO žádosti vyhovělo. 

3. odbor stavební – územní rozhodnutí č. 73/2020 – Dělnická II – rekonstrukce 

komunikace a inženýrských sítí.

4. e-mail p. Bezděkové – dotaz na postup v záležitosti výsadby stromů, e- mail zaslán 

Komise městské části č. 12 Neředín



rovněž na odd. městské zeleně. Paní Bezděkové bylo sděleno, že tento postup je 

správný. Odd. městské zeleně disponuje projekty obnovy zeleně, dle kterých je 

možná výsadba pouze tam, kde se nenachází inženýrské sítě. 

5. e-mail náměstkyně primátora p. Kolářové se žádostí o zaslání soupisu 

nepotřebných sušáků na prádlo, klepačů a přístřešků na popelnice. Předsedkyně 

komise určila členy komise, aby tento soupis vč. zákresu do mapy a 

fotodokumentace provedli.

Rozdělení:

- Mgr. Petra Svobodová, Ph.D. – lokalita U Kovárny – již provedeno

- Pavel Zatloukal – část tř. Svornosti, Foerstrova a ul. Dělnická

- Mgr. Vilém Skyba – ul. Generála Píky, Norská

- Petr Hlatký – tř. Míru, ul. Helsinská

- Jiří Křemínský – část ul. Dělnická

RŮZNÉ

1. po dohodě s p. Romanovskou z Komise pro občanské záležitosti bylo rozhodnuto, 

že z důvodu epidemiologické situace není vhodné uspořádat v obřadní síni radnice 

tradiční setkání seniorů – jubilantů ani jim roznášet domů dárkové balíčky. 

Jubilantům byl zaslán poštou dopis, blahopřání a poukázku na nákup dle vlastního 

výběru. 

2. TSMO předaly dílo – předlažba části komunikace na rohu ul. U Kovárny a tř. Míru

- bezbariérová úprava  přístupových chodníků na ul. Norská 15,17

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hod.

zapsala: Kateřina Vařeková

ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

Příští plánované jednání komise by se mělo uskutečnit 6.1.2021 v 17:00 hod. v budově 

na nám. Terera 2. Z důvodu zhoršené epidemiologické situace může být jednání 

zrušeno nebo se uskuteční v jiném termínu. Toto bude sděleno na webových stránkách 

https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/neredin

E-mail: kmc12@olomouc.eu
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