
Komise městské části č. 12 Neředín

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZE DNE 2. 6. 2021

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

Hosté: strážník MPO 003, 

Mgr. Vilém Skyba na vlastní žádost rezignoval na členství v KMČ Neředín. Rada města 
Olomouce na svém jednání dne 24. 5. 2021 rezignaci vzala na vědomí a na návrh 
zastupitelského klubu ProOlomouc jmenovala členem KMČ Neředín Ing. Viléma Švece

ODESLANÁ POŠTA
1. 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

2. odeslání formuláře projektového námětu - Rekonstrukce ulice Helsinská – 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

DORUČENÁ POŠTA

1. SMOl, odbor majetkoprávní – žádost o stanovisko ke směně či prodeji pozemků č. j. 
SMOL/110791/2021/OMAJ/MR/Bel, spis. zn. S-SMOL/316179/2019/OMAJ/Bel – část 
pozemku parc. č. 124/12 v k.ú. Olomouc – město (tř. 17. listopadu x tř. Kosmonautů) ve 
vlastnictví SMOl za část pozemku parc. č. 95/5 a 95/7 v k. ú. Lazce (ul. Dlouhá), pozemek 
parc. č. 282/4, část pozemku parc. č. 282/3 a dále část pozemku parc. č. 278/12 vše v k. 
ú. Neředín (tř. Míru), které jsou ve vlastnictví UP Olomouc. SMOl hodlá pozemky v k. ú. 
Lazce nabýt do svého vlastnictví za účelem vybudování nového parku podél Mlýnského 
potoka. Pozemky v k. ú. Neředín by měly sloužit k vybudování napojení nového areálu 



vozovny DPMO. Odbor majetkoprávní vede s UP Olomouc dlouhodobá jednání ohledně 
rozsahu možné směny, přičemž předmětný rozsah s ní byl projednán a odsouhlasen. 

KMČ Neředín se nemůže zodpovědně ke směně pozemků vyjádřit. Důvodem je to, že se 
jedná o směny v katastrálních územích, které jsou místně příslušné jiným komisím. Ke 
směně, které se nacházejí v k. ú. Neředín komise nevydá stanovisko. 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. S touto koncepcí by měla být 
komise seznámena.

2. člen komise p. Bureš zaslal písemně požadavek na přezkoumání současného stavu 
světelné signalizace na křižovatce tř. Míru a Foerstrova. Dle jeho tvrzení ne zcela funguje 
zelená vlna, zejména při levém odbočení z tř. Foerstrova na tř. Míru, kdy se zkrátila doba 
průjezdu na zelenou a tím se snížila propustnost křižovatky. 

3. e-mail p. Duška – žádost o řešení chybějícího dopravního značení „přechod pro chodce“ 
na některých místech rekonstruované křižovatky Pražská x Foerstrova x tř. Míru. Dále p. 
Dušek navrhuje doplnění dočasného vodorovného značení (žlutá dvojitá čára) u 
tramvajové zastávky Hřbitovy, kde vozidla nebezpečně objíždějí tramvaj stojící na 
zastávce. Jedná se o provizorní řešení na rekonstruované křižovatce tř. Míru x 
Neředínská. Podnět byl předán na odbor dopravy a územního rozvoje s žádostí o 
stanovisko. 

4. e-mail p. Rozehnalové – žádost o navýšení počtu nádob na tříděný odpad na ul. Dělnická 
(nad školkou). Požadavek byl předán na odbor městské zeleně a odpadového 
hospodářství s žádostí o stanovisko.

Zapsala: Kateřina Vařeková
Zápis ověřil: Jaroslav Šulc

Příští jednání KMČ Neředín 1. 7. 2021




