
Komise městské části č. 12 Neředín

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZE DNE 1. 7. 2021

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

Hosté: strážník MPO 129, 118, Ing. Martin Luňáček (MMOl, odbor strategie a řízení)

Po prezenci zahájila předsedkyně komise Kateřina Vařeková v 17:00 hodin jednání 
komise městské části a řídila je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo 
přítomno 11 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 

ODESLANÁ 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

DORUČENÁ POŠTA

1. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/135636/2021/OMAJ/MR/Cih, spis. zn. S-
SMOL/073120/2016/OMAJ/Jir - žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemků 
parc. č.429/4, část parc. č. 557/6, parc. č. 584/10 a 1395, vše v k. ú. Neředín při tř. 
Míru. Zájem o pozemky mají Univerzita Palackého a další soukromí vlastníci. 
Komise s prodejem uvedených pozemků nesouhlasí. Důvodem projednávání 
změny Územního plánu, kde budou řešeny plochy letiště a bývalých kasáren 
Neředín. 

2. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/129204/2021/OMAJ/MR/Kas, spis. zn. S-
SMOL/279823/2020/OMAJ/Kas - žádost o sdělení stanoviska ke směně části 
pozemku parc. č. 288/1 ve vlastnictví SMOl za část pozemku parc. č. 615/39 ve 
vlastnictví Protechnik s.r.o. , které se nacházejí v areálu bývalých kasáren Neředín 
a mají být dotčeny plánovanou výstavbou tramvajového depa. 
Komise se směnou souhlasí.

3. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/151727/2021/OMAJ/MR/Pen, spis. zn. S-
SMOL/045333/2021/OMAJ/Pen - žádost o sdělení stanoviska k prodeji části 



pozemku parc. č. 470/3 a 480/3 v k. ú. Neředín při ul. Politických vězňů a tř. Míru. 
Bytové družstvo Avion Olomouc žádá o prodej části pozemků za účelem zřízení 
parkoviště pro dům na ul. Politických vězňů 359/2 v jeho vlastnictví.
Komise s prodejem nesouhlasí. Důvodem je zachování přístupnosti veřejného 
prostranství. 

4. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/151596/2021/OMAJ/MR/Pen, spis. zn. S-
SMOL/141738/2017/OMAJ/Pen - žádost o sdělení stanoviska k prodeji případně 
nájmu části pozemku parc. č. 470/3 a 480/3 v k. ú. Neředín při ul. Politických 
vězňů a tř. Míru. Pan Lubomír Kadlec žádá o prodej či nájem za účelem 
vybudování zázemí restaurace Avion. Část pozemku parc. č. 480/3 užívá na 
základě nájemní smlouvy jako předzahrádku. 
Komise nesouhlasí s prodejem. Komise souhlasí s nájmem části pozemku 
v rozsahu dnešní předzahrádky a hřiště v zelené ploše. 

5. SMOl, odbor majetkoprávní – sdělení usnesení Zastupitelstva města Olomouce –
souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 63/6 v k. ú. Neředín. 

6. SMOl, odbor majetkoprávní – sdělení usnesení Zastupitelstva města Olomouce –
nesouhlas se směnou pozemků parc. č. 629/2 a 629/3 v k. ú. Neředín za část 
pozemků parc. č. 449/8 a 449/41 v k. ú. Nová Ulice

7. SMOl, odbor majetkoprávní – sdělení usnesení Zastupitelstva města Olomouce –
nesouhlas se směnou komunikace ve vlastnictví žadatele na pozemku parc. č. 
629/2 a 629/3 v k. ú. Neředín za pozemek parc. č.59/2 

8. odpověď na dotaz člena komise p. Bureše ve věci přezkoumání současného stavu 
světelné signalizace na křižovatce tř. Míru x Foerstrova – pracovník MMOl, odboru 
dopravy a územního rozvoje (p. Nezhyba) uvádí následující
- Samotná akce rekonstrukce SSZ ještě není hotova, pozorováním a sčítáním 

dopravních zátěží dochází k získávání údajů, které se ještě postupně promítnou 
do zpracování finálních signálních plánů

- Vaši připomínku odesílám firmě PATRIOT, aby Vaše podněty brala jako další 
podklady pro předmětné úpravy.

- V křižovatce tř. Míru x Foerstrova funguje tzv. preference vozidel MHD 
(tramvají), kdy by projíždějící tramvaj měla být upřednostněna před ostatními 
vozidly. Z toho důvodu může řízení SSZ v této křižovatce „opticky“ vypadat tak, 
že se křižovatka chová pokaždé jinak! Je to ale z důvodu reakce na projíždějící 
tramvaj a na četnost průjezdů dle jízdních řádů. Program křižovatky hledá 
časovou rezervu pro preferovaný průjezd tramvaje – a to na úkor ostatních
časů – většinou chodců, nebo odbočných směrů. Může se tedy teoreticky stát, 
že jednou projede odbočným směrem (který uvádíte) třeba 10 vozidel, 
v dalším cyklu ale třeba jen 3 vozidla.

- Ve všech 4 SSZ v ulici Foerstrově bude ještě zřízen provoz tzv. noční 
celočervené, který umožní bezpečný a bezkolizní průjezd vozidel, která 
pojedou předepsanou rychlostí 50 km/hod.

9. SMOL, odd. KMČ a DP – žádost o sdělení požadavků a návrhů komise na zlepšení 
bezpečnosti v dopravě. Komise požaduje



- přechod pro chodce na ul. Pražská ve směru i ulici Erenburgova – dokončení 
povolovacího řízení a realizace

- třída Míru – doplnění vodorovného dopravního značení, které by zdůraznilo 
omezenou rychlost v obci

10. SMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – sdělení o výrazném 
ořezu stromu na ul. Norská z důvodu výskytu plodnic sírovce žlutooranžového 
v koruně stávající vrby bílé se sekundární korunou ve výšce 15 m. Ořez bude 
z důvodu provozní bezpečnosti proveden ještě za dobu vegetace.

11. e-mail p. Valenty – upozornění na průsak vody na křižovatce ul. Neředínská a 
Úvoz. Podnět byl předán Moravské vodárenské a. s. k prošetření. Bylo zjištěno, že 
závada není na šachtě, ale vyvěrá zde studánka z ul. Úvoz. 

RŮZNÉ

1. jednání komise se zúčastnil na vyžádání Ing. Martin Luňáček (SMOl, odbor 
strategie a řízení). Komise požádala o stanovisko statutárního města Olomouce ve 
věci využití areálu bývalých kasáren Neředín a letiště. RMO deklarovala záměr 
využití areálu bývalých kasáren Neředín na vozovnu DPMO. Zbytkové plochy 
budou využity jako sklad odboru ochrany a případně lehká výroba související 
s provozem letiště. Na horizontu areálu by měla proběhnout rekultivace, nové 
hangáry by se neměly realizovat. Z důvodu projednání Změny Územního plánu 
Olomouc v této lokalitě (podzim 2021) odbor strategie a řízení nedoporučuje 
prodej pozemků, které by měly v budoucnu sloužit jako přístupové a obslužné 
komunikace. Návrh využití území představí formou semináře pověřený zastupitel 
pro územní plánování Ing. arch. Michal Giacintov. 

2. Ing. Luňáček upozornil na projednávání Parkovací politiky ve městě Olomouci. 
Informace je možné nalézt na webu https://spokojena.olomouc.eu/parkovaci-
politika/. Veřejné projednání proběhne pravděpodobně v září.

3. Městská policie byla požádána o kontrolu provozu na tř. Míru v souvislosti
s rekonstrukcí křižovatky s ul. Neředínskou, kdy vozidla nebezpečně předjíždějí 
zleva tramvaj stojící na zastávce Hřbitovy ve směru do centra. 

Zapsala: Kateřina Vařeková
Zápis ověřil: Jaroslav Šulc

Příští jednání KMČ Neředín 4. 8. 2021 v 17:00 hodin

https://spokojena.olomouc.eu/parkovaci-politika/



