
Komise městské části č. 12 Neředín

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZE DNE 1. 9. 2021

Účast: 
Kateřina Vařeková, Petr Hlatký, Jaromír Jurtík, Dis., Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., 
Miroslav Bureš, Pavel Zatloukal, Ing. Vilém Švec, Mgr. Martina Grmelová, Jiří 
Křemínský, Ing. Rostislav Šnajdr, Jaroslav Šulc, Jolana Látalová,
Omluveni:  
Hosté: strážník MPO 226

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 12 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 

ODESLANÁ POŠTA
1. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/162782/2021/OMAJ/MR/Bel, spis. zn. S-

SMOL/230180/2015/OMAJ/Bel - žádost o sdělení stanoviska ke zřízení věcného 
břemene popř. prodeji pozemku parc. č. 580 v k. ú. Neředín při ul. Generála Píky. 
Na pozemku se nachází budova bez č.p./č.e.  ve vlastnictví Veolia Energie ČR a.s..

2. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/173661/2021/OMAJ/MR/Bel, spis. zn. S-
SMOL/123093/2021/OMAJ/Bel - žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku 
parc. č. 247/22 v k. ú. Neředín, zahrada při ulici Neředínská za účelem stavby 
rodinného domu, popř. rekreace. 

DORUČENÁ POŠTA

1. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/211797/2021/OMAJ/MR/Kas, spis. zn. S-
SMOL/182019/2018/OMAJ/Kas - žádost o sdělení stanoviska k nájmu části parc. č. 
302/13, 303, 305 a 306 v k. ú. Neředín v areálu letiště Neředín. Spolek ÚAMK AMK 
BIKETRIAL KLUB OLOMOUC žádá o nájem za účelem zřízení a užívání jako
tréninkové plochy pro trial a biketrial. 
KMČ se v této věci kladně vyjadřovala na svém jednání dne 15.5.2019. Vzhledem 
k tomu, že nám nejsou známé žádné skutečnosti, které by byly v rozporu 
s předcházející žádostí, komise souhlasí s nájmem částí uvedených pozemků. 



2. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/189687/2021/OMAJ/MR/Bel, spis. zn. S-
SMOL/005475/2021/OMAJ/Bel - žádost o sdělení stanoviska ke směně a k nabytí 
pozemků. Směna pozemků parc. č. 1346/5, 615/29, 665 a část 289/12 v k. ú. 
Neředín ve vlastnictví p. Kučerky za pozemky parc. č. 247/2, 309/8, 315/10, 321/7, 
322/8, 324/183, 324/191, 420/100 v k. ú. Neředín ve vlastnictví SMOl. 
Komise navrhuje nabytí pozemků parc. č. 1346/5, 615/29, 665 a část 289/12 v k. 
ú. Neředín ve vlastnictví p. Kučerky koupí. Tyto pozemky se nachází v areálu 
bývalých kasáren Neředín a mají být dotčeny plánovanou výstavbou tramvajového 
depa. Se směnou za ostatní navrhované pozemky ve vlastnictví SMOl komise 
nesouhlasí. 

3. SMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – žádost o vyjádření 
KMČ ve věci umístění stanoviště kontejnerů na tříděný odpad (1x 240 l, 3x 1100 l) 
na ul. Letců. Členové komise se dotazovali obyvatel domů na ul. Letců a Západní. 
Mezi členy komise i s ohledem na šetření mezi obyvateli převládl názor, že 
kontejnery na uvedeném místě nejsou potřeba. Kontejnery jsou umístěny v horní 
části ul. Letců, na ul. Neředínská (u kapličky a u bývalého obchodu). Navrhujeme 
však toto místo ponechat jako rezervu pro případné budoucí umístění kontejnerů, 
pokud v nadcházejících letech bude zvýšená potřeba obyvatel a stávající umístění 
kontejnerů nebude dostačovat.

4. Dne 14. a 15. září 2021 v 17:00 hodin se ve velkém sále ZMO Hynaisova 10 
uskuteční veřejné projednání návrhu nové parkovací politiky.

POŽADAVKY KMČ

1. komise žádá o zařazení pozemku parc. č. 546/1 do pasportu údržby zeleně. 

Pozemek je spojovací mezi ul. Družstevní a Úvoz a je využíván občany k rekreaci



Zapsala: Kateřina Vařeková
Zápis ověřil: Jaroslav Šulc

Příští jednání KMČ Neředín 6. 10. 2021 v 17:00 hodin




