
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 12
Neředín

Č. 6 / 2022 01. 06. 2022 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: strážník MPO (186)

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Komise schválila program schůze, který obsahuje pevné body

podněty vůči MPO, podněty občanů vůči komisi
odeslaná a doručená pošta
požadavky KMČ vůči SMOl
různé

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Doplnění vodorovného dopravního značení na ul. Dělnická - Před uzavřením
Vybudování kontejnerového stání u domu tř. Svornosti 50 - Předáno
Oprava chodníku na ul. Dělnická - Před uzavřením
Ul. Dělnická - odstranění přístřešků na popelnice - Před uzavřením
Starší požadavky
Zápis č. 60/2021 ze dne 16. 12. 2021: oprava zakrytí kontrolní šachty - Vyřešené
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Oprava zámku vitríny - Vyřešené
Zápis č. 2/2022 ze dne 02. 02. 2022: Rozpočet KMČ - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

05.1 Umístění betonového stolu na stolní tenis, ul. Neředínská

p. Kantorová se obrátila na odbor městské zeleně a odpadového hospodářství s požadavkem na umístění
betonového stolu na stolní tenis na ul. Neředínská na dětském hřišti u rybníčku. Umístění betonového stolu je
však v rozporu s technickými a bezpečnostními normami. Požadavek byl prostřednictvím oddělení sportu
předán KMČ Neředín, aby našla vhodnější lokalitu a jejich pořízení financovala. Na území KMČ Neředín se



nacházejí 4 betonové stoly na stolní tenis na veřejně přístupném hřišti při ZŠ Tererovo nám. a další 2 stoly na
veřejně přístupném hřišti při ZŠ Helsinská. KMČ Neředín se domnívá, že je to dostatečné množství. Na pořízení
dalších stolů KMČ Neředín v tomto roce již nedisponuje finančními prostředky, které jsou alokovány na opravu
chodníků.

05.2 Podklady do magazínu Měníme Olomouc

Byly zaslány podklady do magazínu Měníme Olomouc, kde je uveden výčet zejména opravených chodníků, na
jejichž opravy se KMČ Neředín v tomto volebním období zaměřila a tímto směrem byly investovány téměř
všechny finanční prostředky, kterými komise disponují. 

05.3 Rekonstrukce hřiště na ul. U Kovárny

Od 20. 7. 2022 bude probíhat rekonstrukce dětského hřiště na ul. U Kovárny. Budou odstraněny stávající herní
prvky, které jsou již dožilé, a budou nahrazeny sestavou letadla a řídící věže. Pod prvky bude provedena
dopadová plocha. 

05.4 Tř. Svornosti - oprava vozovky

v období od 4. 7. 2022 do 2. 10. 2022 budou probíhat stavební práce na akci
,,Tř. Svornosti - oprava vozovky, úsek I.",
Opravovaný úsek v délce cca 223 m začíná na hranici křižovatky tř. Svornosti s ulicí U kovárny a končí
křižovatkou tř. Svornosti s ulicí Kmochova (vč. této křižovatky).
Stavba bude rozdělena na dvě části.
V termínu od 4. 7. 2022 do 21.8. 2022 budou práce probíhat za plné uzavírky v první části stavby od křižovatky
s ulicí Kmochovou po budovaný zvýšený práh s místem pro přecházení, který je umístěn na komunikaci na
úrovni domu  tř. Svornosti 50. Druhá část opravované komunikace bude v provozu, včetně parkovacích míst.
V termínu od 22. 8. 2022 do 2. 10. 2022 budou práce probíhat za úplné uzavírky v druhé části stavby od
zvýšeného prahu po křižovatku s ulicí U kovárny. První část již opravené komunikace bude v provozu, včetně
parkovacích míst.
Pro zachování bezpečnosti a zdárný průběh výstavby Vás žádáme o respektování osazeného přechodného
dopravního značení, případných informačních tabulek a zábran pro usměrnění pěšího pohybu v prostoru stavby.
Práce provádí firma STRABAG a.s.
Stavbyvedoucí: Radovan Macourek, tel.:  725 527 212

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku
č. j. SMOL/132103/2022/OMAJ/MR/Bel, spis. zn. S-SMOL/117517/2022/OMAJ/Bel - žádost o sdělení
stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 1177/5 v k. ú. Řepčín při ul. Pražská (u benzinové stanice KM - PRONA)
za účelem rozšíření stavby pro dopravu.
Usnesení:

KMČ souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 1177/5 v k. ú. Řepčín. 
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

Příští jednání KMČ Neředín se uskuteční ve středu 13. 7. 2022 v 17:00 hod. , Tererovo nám. 2.



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 6 / 2022

Datum schválení zápisu: 14. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Kateřina Vařeková

Zapsal/a:
Kateřina Vařeková

Ověřil/a:
Jaroslav Šulc


