
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 12
Neředín

Č. 10 / 2022 05. 10. 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: p. Petr Otevřel, p. Tereza Vrbová

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

03.1 Tř. Svornosti - oprava vozovky SO 101, úsek I.

p. Vrbová i p. Otevřel kritizovali realizovanou stavbu. Konkrétně poloostrůvky, které ubírají parkovací místa a
jejich nedokončenou úpravu, chybějící přechody pro chodce a údajně špatně řešenou křižovatku s ul. U
Kovárny. Byl rovněž vznesen dotaz, zda se zástupce KMČ účastnil jednání při plánování stavby. 
Předsedkyně KMČ sdělila, že nebyla přizvána k přípravě žádného stupně PD. Seznámila přítomné s doručenou
závěrečnou zprávou stavby, kde se konstatuje, že "byla realizována podle PD a stavebního povolení. Na
pravidelných kontrolních dnech za účasti objednatele, projektanta, zhotovitele, koordinátora BOZP a archeologů
byly řešeny postupy prací s příkladnou zodpovědností. K organizaci a kvalitě zhotovitel přistupoval rázně s
termínem ukončení o 14 dní dříve. TDS hodnotí zrealizované dílo ve výborné kvalitě."
Případné dotazy je třeba směřovat na odbor dopravy a územního rozvoje. 

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Odstranění dožilých laviček - ul. Norská č. o. 20, 22, 24 - Vyřešené
Starší požadavky
Zápis č. 5/2022 ze dne 04. 05. 2022: Doplnění vodorovného dopravního značení na ul. Dělnická - Vyřešené
Zápis č. 5/2022 ze dne 04. 05. 2022: Vybudování kontejnerového stání u domu tř. Svornosti 50 - Vyřešené
Zápis č. 5/2022 ze dne 04. 05. 2022: Oprava chodníku na ul. Dělnická - Vyřešené
Zápis č. 5/2022 ze dne 04. 05. 2022: Ul. Dělnická - odstranění přístřešků na popelnice - Vyřešené
Zápis č. 7/2022 ze dne 13. 07. 2022: Dělnická 11 - oprava lavičky - Vyřešené



05 Projednávané záležitosti

05.1 ul. Okružní - autobusové zastávky

KMČ byla pozvána na jednání k projektové dokumentaci pro společné řízení (DUSP) řešící výstavbu nových
autobusových zálivů pro oba směry na ul. Okružní v blízkosti s ul. Jílová, které se uskuteční dne 11.10.2022.
KMČ byly zaslány 3 varianty řešení, které byly projednány a bylo konstatováno, že preferujeme variantu č. 1.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Údržba zeleně na ul. Čapka Choda

Žádáme o údržbu zeleně na ul. Čapka Choda (mezi zahradou MŠ a tenisovými kurty) - dlouhodobě přerostlá
tráva, bodláky, náletové dřeviny.

08 Obecné informace

08.1 Hřiště na ul. U Kovárny

Byla dokončena rekonstrukce hřiště, kdy stávající herní sestava se skluzavkou byla již na hranici své životnosti,
byla odstraněna a místo ní byly v lokalitě osazeny herní prvky letadlo a řídící věž se skluzavkou. 

08.2 Hřiště na ul. U Kovárny (u MŠ Dělnická)

Na hřišti byly nově nastříkány čáry pro jednotlivé druhy sportu.

08.3 Termín jednání KMČ

Vzhledem k tomu, že stávající KMČ končí k 20. 10. 2022 mandát a nové členy KMČ bude jmenovat Rada města
Olomouce, která bude jmenována na ustavujcícm zasedání Zastupitelstva města Olomouce dne 21. 10. 2022,
není určen termín příštího jednání KMČ Neředín. (Dle dlouhodobého plánu termínů jednání KMČ Neředín byl
termín stanoven na středu 2. 11. 2022.)

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 10 / 2022

Datum schválení zápisu: 13. 10. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Kateřina Vařeková

Zapsal/a:
Kateřina Vařeková

Ověřil/a:
Jaroslav Šulc


