
Komise městské části č. 12 Neředín

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZE DNE 5. 5. 2021

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

Hosté: strážník MPO 204, Martin Berka, Vilém Švec

DORUČENÁ POŠTA

1. Odd. KMČ a DP – informace o fungování MMOl po kybernetickém útoku – jsou nefunkční 
e-mailové adresy KMČ, na detašovaných pracovištích nelze vybírat poplatky, nefungují nové 
rozhlasy, výběr poplatků je možný na pokladnách MMOl v budově Namiro a Hynaisova, 

2. TSMO – plán prací na měsíc květen

3. SMOl, odbor investic – oznámení o zahájení prací na akci Tř. Míru – Neředínská – úprava 
křižovatky. Zhotovitelem prací je firma Swietelsky stavební s.r.o.

4. SMOl, odbor majetkoprávní – žádost o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1845/23, 
1845/24, 1845/25 a 1847/11 v k. ú. Holice, ve vlastnictví SMOl, které jsou propachtovány za 
účelem zemědělské výroby, za pozemky parc. č. 665 a 1346/5 a část pozemku parc. č. 
289/12 a 615/29 v k. ú. Neředín, ve vlastnictví p. Kučerky, které se nachází v areálu bývalých 
kasáren Neředín a jsou dotčeny plánovanou vozovnou DPMO. 
Hlasování: pro 0, proti 10, zdrželi se 1
Komise nesouhlasí se směnou pozemků. Důvodem je neexistence koncepce využití pozemků 
v areálu bývalých kasáren Neředín, kdy je komise žádána pouze o stanoviska k pronájmům 
nebo prodeji jednotlivých pozemků k různým a často protichůdným účelům. Komise se 
domnívá, že by měla být vytvořena koncepce, která zamezí nahodilým majetkoprávním 
transakcím.



RŮZNÉ

1. P. Martin Berka se dostavil na jednání komise s žádostí o podporu KMČ i MPO při 
sjednání nápravy, kdy si obyvatelé ul. Neředínské v lokalitě u rybníčku stěžují na 
nepořádek, hluk a zakládání ohně a to i v pozdních nočních hodinách. Strážník MPO byl 
požádán o častější dohled, zejména v nočních hodinách. V lesíku se nachází dvě ohniště, 
kde hrozí vznícení okolního porostu, zvláště když se u ohně pohybují lidé pod vlivem 
alkoholu a při opuštění místa oheň řádně neuhasí. Lesy města Olomouce a.s. a odbor 
životního prostředí komise požádá o prověření stavu a umístěním provozního řádu pro 
tuto lokalitu. Komise rovněž požádá vedení UP Olomouc o poučení zejména zahraničních 
studentů o dodržování nočního klidu a pořádku.

2. 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 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

Hlasování: a) Norská – 1 hlas
b) Helsinská – 10 hlasů

Závěr: zpracování projektové dokumentace a realizace rekonstrukce ulice Helsinská bude 

zařazena do Dlouhodobého investičního plánu

POŽADAVKY KMČ

1. MMOl, ODÚR -odstranění 2 ks laviček u ohniště v lokalitě u rybníčka na ul. Neředínská, odstranění 2 

ks laviček na hrázi rybníka, oprava 4 ks laviček na hrázi rybníka

2. MMOl, ODÚR – vypnutí světla veřejného osvětlení u hráze rybníka na ul. Neředínská

3. MPO – zvýšený dohled v lokalitě u rybníčka

Zapsala: Kateřina Vařeková
Zápis ověřil: Jaroslav Šulc

Příští jednání KMČ Neředín 2. 6. 2021




