
Komise městské části č. 12 Neředín

                                                  

                                                  ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZE DNE 6. 10. 2021

Účast: 
Kateřina Vařeková, Petr Hlatký, Jaromír Jurtík, Dis., Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., 
Miroslav Bureš, Pavel Zatloukal, Ing. Vilém Švec, Mgr. Martina Grmelová, , Ing. 
Rostislav Šnajdr, Jaroslav Šulc, Jolana Látalová,
Omluveni:  Jiří Křemínský
Hosté: strážník MPO 081

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 – č. j. SMOL/211797/2021/OMAJ/MR/Kas, spis. zn. S-
SMOL/182019/2018/OMAJ/Kas - 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. 

2. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/189687/2021/OMAJ/MR/Bel, spis. zn. S-
SMOL/005475/2021/OMAJ/Bel - sdělení stanoviska ke směně a k nabytí pozemků.

3. SMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – stanovisko KMČ ve 
věci umístění stanoviště kontejnerů na tříděný odpad na ul. Letců.

DORUČENÁ POŠTA

1. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/220319/2021/OMAJ/MR/Kra, spis. zn. 
MAJ-PR/301/1998/Kas/Kra - žádost o sdělení stanoviska k prodeji budovy č. p. 972 
a část pozemku parc.č. 1386 v k. ú. Neředín, na kterém budova stojí za účelem 
zajištění činnosti Hanáckého aeroklubu, který v současnosti objekt užívá na 
základě smlouvy o nájmu. 



Komise souhlasí s prodejem objektu i pozemku pod objektem za předpokladu 
užívání ke stávajícímu účelu.

2. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/232049/2021/OMAJ/MR/Ind, spis. zn. S-
SMOL/137297/2019/OMAJ/Ind – žádost o sdělení stanoviska k pachtu části 
pozemku parc.č. 487/4 při ul. Generála Píky za účelem užívání zahrádky. O část 
pozemku žádají 2 zájemci. 
Komise o žádosti nehlasovala. Požadujeme k žádosti předložení zápisu ze schůze 
SVJ, kde všichni členové souhlasí s pachtem uvedených pozemků pro oba nebo jen 
jednoho žadatele. 

3. TSMO – plán prací na měsíc říjen. Od 1. listopadu se každoročně zahajuje dle 
zákona výkon zimní údržby komunikací, bez ohledu na klimatické podmínky. 
V období od 1. listopadu 2021 do 31. března 2022 proto nebude zveřejňován plán 
prací (tabulka). Sběrové dvory pro občany v Hodolanech na ul. Chelčického a v 
Neředíně za hřbitovem budou ve státní svátek 28.10.2021 uzavřeny. Ve státní 
svátek 28.10.2021 bude probíhat svoz odpadů beze změn podle běžného 
harmonogramu. Pro nahlášení poruchy VO, závady na místní komunikaci apod. je 
možné využít prostřednictvím formuláře hlášení závad na www.tsmo.cz

4. SMOl, ODÚR – informace o úplné uzavírce místní komunikace ke hřbitovu na tř. 
Míru v období Svátku zesnulých a vánočních svátků ve dnech 29.10. – 2.11.2021 a 
22.12. – 26.12.2021 

RŮZNÉ

1. dne 20.9.2021 proběhl výrobní výbor ve věci rekonstrukce dětského hřiště pro 
děti 3 – 12 let na ul. U Kovárny. Projektantka Ing. arch. Iveta Trtílková předložila 
řešení ve 3 variantách. Členové komise se po prostudování variant rozhodli pro 
variantu A, která se skládá z prvku Letadlo Waltrovka, prvku Řídící věž a 
souvisejících terénních prací. 

2. 22.9.2021 proběhl výrobní výbor ve věci rekonstrukce příjezdové komunikace ke 
sběrovému dvoru v Neředíně. 

3. členové komise se obrátili na strážníka MPO ve věci
- kontrola stání vozidel na ul. Okružní v obou směrech
- kontrola bezdomovců na ul. Úvoz, v přístřešku na ul. Politických vězňů, 

v bývalé prachárně (cyklostezka směr fort Křelov)

POŽADAVKY KMČ

1. komise žádá o přemístění kontejnerů na tříděný odpad na ul. Neředínská od 

kapličky. Jedná se o dominantu neředínské návsi a barevné kontejnery brání 

pohledu na kapličku. Navrhujeme přemístění dále v ulici Neředínská (viz obrázek 

níže) v souladu s již zpracovanou dokumentací (studie/PD?).

https://mail.mmol.cz/owa/redir.aspx?C=dcZUiy7vD7EaTQdaWg9czMn6dIwjSNfhE3j7LuV0UP-FBuOg9I7ZCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.tsmo.cz


Zapsala: Kateřina Vařeková
Zápis ověřil: Jaroslav Šulc                               

Příští jednání KMČ Neředín 3. 11. 2021 v 17:00 hodin




