
ZÁPIS DÁLKOVĚ VEDENÉHO JEDNÁNÍ KMČ 12 NEŘEDÍN ze dne 17. 2. 2021

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

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace krizový štáb rozhodl, že se komise po 
dobu trvání nouzového stavu nesmí prezenčně scházet na jednání. Je možná pouze 
elektronická komunikace.

DORUČENÁ POŠTA

1. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/034183/2021/OMAJ/MR/Kra, spis. zn. 
SMOl/Maj/22/3383/20212/Bra/Kra ze dne 3.2.2021 – žádost o sdělení stanoviska
k pachtu pozemku parc. č. 79/85 v k. ú. Neředín při ulici Okružní za účelem 
užívání zahrady. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Komise s pachtem souhlasí.

2. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/040734/2021/OMAJ/MR/Kas, spis. zn. 
S-SMOL/152987/2017/OMAJ/Kas ze dne 9.2.2021 – žádost o sdělení stanoviska 
k nájmu části pozemku (86 m2) parc. č. 315/9 v k. ú. Neředín v areálu letiště za 
účelem vybudování a užívání dočasné zpevněné manipulační plochy pro vrtulník u 
dočasné stavby hangáru, který byl postaven na pozemcích SMOl na základě 
nájemní smlouvy ze dne 6.9.2019 s dobou nájmu 20 let (komise se kladně vyjádřila 
15.5.2019)
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1
Komise souhlasí s nájmem části pozemku na dobu shodnou s výše uvedenou 
nájemní smlouvou na stavbu hangáru za podmínky, že po skončení nájmu bude 
manipulační plocha odstraněna a pozemek bude uveden do původního stavu 
(zatravněná plocha).

3. e-mail p. Sotorníka – žádost o opravu podélné nerovnosti vozovky na ul. Norská u 
prodejny Delfínek a zakreslení vodorovného značení zákazu stání před křižovatkou 
s ul. Gen. Píky z důvodu nepřehlednosti křižovatky. Komise žádost předá odboru 
dopravy a územního rozvoje.

4. e-mail p. Hudínka s žádostí o opravu boční komunikace a navazujícího chodníku, 
který propojuje ul. Norskou a Gen. Píky před domy č. o. 32 – 36.  Komise žádost 
předá odboru dopravy a územního rozvoje. Vzhledem k tomu, že v bezprostřední 
blízkosti chodníku jsou vzrostlé stromy, jejichž kořeny podrůstají pod chodníkem, 

Komise městské části č. 12 Neředín



bude při posouzení stavu pravděpodobně nutná součinnost s pracovníky oddělení 
městské zeleně. 

5. e-mail p. Martiňáková – žádost o doplnění 2 ks laviček za dům na tř. Foerstrova 51, 
53. Požadavek byl již předán pověřenému pracovníkovi odboru dopravy a 
územního rozvoje s tím, že primárně budou postupně opraveny stávající lavičky (4 
ks). 

6. e-mail p. Pospíšila – žádost o kontakt na vyřizující odbor ve věci odkoupení altánu 
na ul. Politických vězňů. Důvodem případného odkoupení altánu je vyřešení 
problému s bezdomovci, kteří v něm přebývají a hlavně v letních měsících ruší 
noční klid. Panu Pospíšilovi byla předána informace, že ve věci je příslušný odbor 
majetkoprávní Magistrátu města Olomouce. 

7. odbor dopravy a územního rozvoje – vyjádření k uzavírce a objížďce místní 
komunikace
- 15.3. – 30.9.2021 – částečná uzavírka tř. Svornosti, Kmochova, Dělnická, U 

Kovárny, Tererovo nám. – rekonstrukce plynovodu
- 15.3. – 31.5.2021 – částečná uzavírka chodníků na tř. Míru, U Kovárny, Čapka 

Choda – rekonstrukce plynovodu
- p. Šulc byl pověřen, aby prověřil případnou kolizi s plánovanou opravou 

komunikací, které plánuje v budoucnu komise realizovat s využitím finančních 
prostředků určených na opravy komunikací, příp. estetizaci.

8. p. Šulc byl pověřen zpracováním návrhů na opravy komunikací v roce 2021. Tyto 
návrhy budou zaslány ostatním členům komise. O návrzích, které se budou 
realizovat,  komise rozhodne na březnovém jednání komise.

zapsala: Kateřina Vařeková

zápis ověřil: Jaroslav Šulc

23.2.2021

Příští jednání komise proběhne 10.3.2021. Z důvodu zhoršené epidemiologické situace 

je pravděpodobné, že se jednání uskuteční on-line.




