
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 12
Neředín

Č. 3 / 2023 01. 03. 2023 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Kateřina Vařeková, Ing. Rostislav Šnajdr, Jaroslav Šulc, Jolana Látalová, Mgr. Petra
Svobodová Ph.D., Petr Hlatký, Jaromír Jurtík DiS., Pavel Zatloukal, MUDr. Dagmar
Malotová

Omluveni: Mgr. Martina Grmelová, Ing. Vilém Švec

Hosté: Ing. Rozsypal, p. P. Otevřel, paní E. Golianová, MPO 159 a 236

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

1 Schválení programu schůze
Komise schválila následující program:a) podněty vůči MPOb) prezentace parkovacího domu na ul. Dělnickác)
odeslaná a doručená poštad) požadavky KMČ vůči SMOle) různé

2 Vystoupení zástupců MPO, PČR

3 Vystoupení hostů

3.1 vyznačení zákazu stání a místa pro nástup požární techniky
P. Otevřel se dotázal na stav své žádosti z března 2020 (žádost o úpravu značení zákazu stání a nástupní
plochy IZS u domu U Kovárny 316/32). Komise žádost předala 25.2.2020 odboru dopravy a územního rozvoje
(viz zápis ze 4.3.2020) a ke stavu žádosti nemá aktuální informace. Přítomná členka zastupitelstva města
Olomouc E. Golianová nabídla možnost zprostředkovat p. Otevřelovi interpelaci v dané záležitosti na jednání
zastupitelstva 6.3. 2023. 

3.2 zápis z jednání o rekonstrukci tř. Svornosti
Ing. Rozsypal seznámil komisi s obsahem zápisu z jednání mezi SVJ na tř. Svornosti a zástupci ODUR a
OMZOH, které KMČ 12 vyvolala a které proběhlo 1.2.2023. Vyjádřil nespokojenost s nepřesnostmi v zápise i s
navrhovanými řešeními (zejména řešením problému stromů bránících dopadu světla na vozovku). Přítomná
členka zastupitelstva města Olomouc E. Golianová nabídla možnost zprostředkovat ing. Rozsypalovi interpelaci
v dané záležitosti na jednání zastupitelstva 6.3. 2023. 

4 Kontrola požadavků z minulých zápisů
Starší požadavky

Zápis č. 9/2022 ze dne 07. 09. 2022: Odstranění dožilých laviček - ul. Norská č. o. 20, 22, 24 - Vyřešené
Zápis č. 10/2022 ze dne 05. 10. 2022: Údržba zeleně na ul. Čapka Choda - V realizaci
Zápis č. 11/2022 ze dne 07. 12. 2022: žádost o vyvolání jednání zástupců SVJ tř. Svornosti 46 - 50 se zástupci
OMZOH a ODUR o rekonstrukci Tř. Svornosti (vozovka SO 101, úsek 1 mezi křižovatkou Svornosti/Kmochova a
křižovatkou Svornosti/U Kovárny) - Vyřešené
Zápis č. 11/2022 ze dne 07. 12. 2022: žádost o doplnění vodorovného značení na ul. Družstevní - Vyřešené
Zápis č. 1/2023 ze dne 04. 01. 2023: žádost o doplnění mobiliáře - 2 laviček u zrekonstruovaného dětského
hřiště - V realizaci

5 Projednávané záležitosti

5.1 přehled plánovaných investičních akcí a velkých oprav v roce 2023



Komise byla seznámena s přehledem plánovaných investičních akcí a velkých oprav v Neředíně v roce 2023 a s
jejich časovým harmonogramem. Konkrétně se jedná o rekonstrukci ulice Dělnická (kanalizace, inženýrské sítě
a komunikace), cyklostezku propojující ul.Dělnická a Neředínská, úpravu předprostoru krematoria, opravu
příjezdové komunikace ke sběrovému dvoru a výstavbu propojovacího chodníku mezi ulice Politických vězňů a
E.Beneše.

5.2 kontrola dlouhodobých investičních záměrů
Komise byla odborem investic požádána, aby zdrevidovala investiční záměry uvedené v databázi DIP a určila
jejich prioritu. Komise se jednomyslně shodla, že za prioritní považuje revitalizaci Tererova náměstí a realizaci
cyklostezky Neředín-Topolany. 

5.3 rozpočet
Komise projednala možnosti využití zbylých finančních prostředků a schválila následující využití:
a) vysázení stromů v parku Malý Noe (cca 40 000 kč, z rozpočtu KMČ na estetizaci)
b) příprava masopustních kostýmů (cca 20 000 kč, rozpočet KMČ na služby)
c) předlažba chodníků (konkrétně bude naceněno dle potřeb, cca 140 000 kč, z rozpočtu KMČ na estetizaci a
provoz)

6 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

6.1 spisová značka S-SMOL/182019/2018/OMAJ/Kas - žádost o sdělení stanoviska k nájmu částí
pozemku za účelem zřízení tréninkové plochy pro trial a biketrial (varianta I a varianta II)
Byla projednána žádost o nájem částí pozemků parc. č. 302/13 o výměře 520 m2, parc. č. 303 o výměře 1 090
m2, parc. č. 305 o výměře 552 m2 a parc. č. 306 o výměře 1 092 m2, vše ostatní plocha (varianta I), za účelem
zřízení a užívání tréninkové plochy pro trial a biketrial. Díky místnímu šetření ze dne 1.2.2023 vyvstala také
druhá varianta pro umístění tréninkové plochy, a to na části pozemku parc. č. 309/7 ostatní plocha o výměře 4
406 m2 (varinta II). 
Komise se k variantě I vyjadřovala již dříve (v květnu 2019 a v září 2021) a v obou případech s nájmem části
pozemku souhlasila. Aktuální vyjádření k oběma variantám nájmu je následující:
Komise navazuje na souhlas z let 2019 a 2021. Jak variantu I, tak variantu II považuje za přijatelné. Variantu I
považuje za výhodnější z hlediska bezpečnosti (je vzdálenější od komunikace, po které se pohybuje hodně
pěších), variantu II považuje za výhodnější, protože navazuje na již existující skatepark. V obou případech
důrazně doporučuje, aby bylo náležitě ošetřeno zajištění bezpečnosti pro procházející a v případě varianty II
rovněž doporučuje, aby byla zachována hojně užívaná komunikační spojnice mezi ulicí Keltská a letištěm (část
pěšiny je součástí dotčených pozemků). 

Usnesení:
Komise souhlasí s nájmem pozemků a za přijatelnou považuje jak variantu I, tak variantu II. Doporučuje zajištění
bezpečnosti pro procházející a zachování komunikační spojnice mezi ulicí Keltská a letištěm. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

7 Nové požadavky

8 Obecné informace

8.1 Termín jednání KMČ
Další jednání KMČ12 proběhne ve středu 5. dubna 2023 v 17.00 v zasedací místnosti v přízemí bytového domu
č. 2 na Tererově náměstí (vedle pobočky knihovny).

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 3 / 2023

Datum schválení zápisu: 07. 03. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Petra Svobodová Ph.D.

Zapsal/a:
Mgr. Petra Svobodová Ph.D.

Ověřil/a:
Kateřina Vařeková


