
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ č. 12 NEŘEDÍN ZE DNE 7. 4. 2021

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace jednání komise proběhlo formou dálkového připojení. 

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

DORUČENÁ POŠTA

1. Žádost odboru městské zeleně a odpadového hospodářství o sdělení stanoviska komise ve 
věci realizace letní předzahrádky provozovny Jadrošova krčma na ul. U Kovárny 879/28a 
v rozsahu 110 m2. 
Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 1
Komise souhlasí s realizací předzahrádky.

2. SMOl, odbor majetkoprávní – sdělení usnesení ZMO ve věci prodeje části pozemku parc. č. 
148/3 (1 m2) , ZMO vyhovělo

3. TSMO – plán prací na měsíc duben 2021
4. Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu zaslalo žádost o vyplnění dotazníku, který bude 

podkladem analýzy kulturního prostředí Olomouce. Zasláno členům komise
5. Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – oznámení o plánovaném kácení dřevin 

- Ul. Norská 31 – 35 – smrk za domy
- Ul. Gen. Píky 16 – ořešák

6. Členové komise diskutovali projektové náměty, které by komise chtěla zařadit do 
Dlouhodobého investičního plánu SMOl. V letošním roce bude možno seznam projektových 
námětů doplnit za každou komisi o maximálně jeden nový námět. Členové komise předložili 
prozatím tyto návrhy:
a) Rekonstrukce ulice Norská (Mgr. Skyba) – zpracování PD - komplexní revitalizace 

veřejného prostranství (revitalizace zelených ploch, rekonstrukce páteřních chodníků a 
komunikace, VO, rekonstrukce kontejnerových stání, zachování a rekonstrukce 
stávajících studní, umístění nového mobiliáře)

b) Rekonstrukce ulice Helsinská (Bureš) – zpracování PD na opravu povrchu komunikací 
s prověřením možnosti vybudování parkovacích míst pro rychlý výstup dětí z auta do 
školy (kiss + ride), revitalizace zeleně, umístění kontejnerového stání

Termín pro odevzdání je 19. 5. 2021. Komise o konečném návrhu na doplnění seznamu 
projektových námětů rozhodne na svém jednání 5. 5. 2021.
Členové komise rovněž diskutovali o potřebě dokončení rekonstrukce komunikace, 
vodovodu a kanalizace v ul. Neředínská. Tato rekonstrukce je z části již hotová a je potřeba ji 
dokončit v úseku od kapličky po bývalou restauraci U rybníčku a ul. U Dvora. Akce má platné 
stavební povolení a je zařazena v Dlouhodobém investičním plánu, v sekci Investiční projekty 
v realizaci a ve fázi projektování



POŽADAVKY KOMISE
1. Oprava nebo nahrazení nové lavičky za poškozenou na ul. Neředínská (u kapličky)
2. Dosazení keřů na ul. Norská u domu č. o. 20 – požadavek již předán OMZOH

Zapsala: Kateřina Vařeková
Zápis ověřil: Jaroslav Šulc

Příští jednání KMČ Neředín 5. 5. 2021. 
Z důvodu stále zhoršené epidemiologické situace je pravděpodobné, že jednání komise proběhne formou 
dálkového připojení.




