Komise městské části č.12, Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.12,Neředín
ze dne 3.9.2003
Přítomni:
Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, MUDr. Bohumila Gremlicová, Jaromír Jurtík,
Rozálie Kouřilová, Bc. Djamila Králíková, Ing. Jan Látal, MUDr. Ivo Mareš, Anna Ševčíková
Nepřítomni: Richard Navara, Petr Polívka
Hosté:
Miroslav Bureš, Jaroslav Šulc
strážníci Městské policie Olomouc (MPO) č.152 p. Stejskal, č. 096 p. Čech
Ing. Homolka, správce Genoservisu

Jednání komise bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík

Program:
Zahájení
Projednání dotazů správce Genoservisu
Dotazy členů komise na strážníky MPO
Kontrola plnění úkolů z jednání komise dne 6.8.2003
Doručená pošta
Odeslaná pošta
Různé

Projednání dotazů správce Genoservisu
Dotaz: kdo je investorem dopravního propojení 2. etapy rekonstrukce Tř. Míru a parkoviště
Genoservisu.
Odpověd: realizace propojení je součástí stavby rekonstrukce, stavba je financována ze zdrojů
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Dopravního podniku města Olomouce a města Olomouce,
zastřešujícím investorem je město Olomouc.
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Dotazy členů KMČ na strážníky MPO

- p. Kouřilová: neobdržela slíbenou informaci o řešení otázky parkování na požárních
příjezdech ke vstupům do bytových domů č.o. 1-15 na ul. Politických vězňů.
Odpověď MPO: přítomní strážníci nebyli předmětnou věcí pověřeni. Paní Kouřilová uplatní
požadavek u velitele služebny MP Tererovo nám.
- MUDr. Gremlicová, p.Bureš: po trase objížďky ulicí Letců projíždí vozidla, jejichž
hmotnost přesahuje hmotnost uvedenou na dopraví značce. Žádost o důslednější kontrolu.
- p. Bureš: upozorňuje na vozidla stojící v křižovatce ulic Okružní a Dělnická (v blízkosti se
nachází parkoviště na ul. Dělnická).
Odpověď MPO: MPO má v tomto případě pouze oprávnění umístit na vozidlo parkovací
lístek
- JUDr. Dorazilová: jak postupovat v případech výtržnictví nezletilců?
Odpověď MPO: volat 156

Kontrola plnění úkolů z jednání komise dne 6.8.2003

1. p. Jurtík jednal na PČR DI s npor. Ing. Pešoutem v záležitosti dočasného dopravního značení
(DZ) na Tř. Míru, komise doporučovala jiné uspořádání DZ. Po vzájemném vysvětlení bylo
konstatováno, že DZ bude ponecháno ve stávajícím stavu.
2. Návrh rozpočtu města Olomouce pro KMČ Neředín.
Aktualizaci pořadí podle priorit zpracovali p. Bureš a p. Šulc.
poř. číslo
registr. číslo
název
investice
------------------------------------------------------------------------------------------------------rekonstrukce kanal. stoky
1
0890/00
Neředínská ul.
------------------------------------------------------------------------------------------------------2
0879/00
ul. Lomená a okolní ul.
osazení 20 ks. dopr značek
a zpomalovacích prahů
------------------------------------------------------------------------------------------------------3
0081/97
ul. Krátká
vybudování chodníku
------------------------------------------------------------------------------------------------------4
1023/03
ul. Politických vězňů
rekonstrukce komunikace
a parkoviště
------------------------------------------------------------------------------------------------------5
0085/97
ul. Dělnická
rekonstrukce vozovky v ulici a
v přilehlých vnitroblocích
------------------------------------------------------------------------------------------------------6
0931/00
ul. Okružní a Dělnická
rekonstrukce křižovatky
a části ul. Dělnická
------------------------------------------------------------------------------------------------------7
0679/99
Neředín, hřbitov
obnova zeleně
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Navržené doplnění do registru investičních potřeb města:
- ul. Ke Dvoru - stará část, rekonstrukce vozovky a vybudování chodníku
- kaple Neředín, instalace elektrického ovládání zvonu
Současně komise konstatuje, že u akce registr. číslo 0001/97 je třeba uvést skutečného
navrhovatele. KMČ Neředín tuto akci k zařazení do registru investic nenavrhovala.

3. Na jednání RMO dne 2.9.2003 byli p. Miroslav Bureš a Jaroslav Šulc navrženi jako noví členové
KMČ Neředín poslaneckým klubem KDU ČSL. Je připraven návrh na rozšíření členů komise o p.
Viléma Švece.
4. Informace o průběhu přípravy internetové prezentace komise: připravují Ing. Minařík, p. Bureš,
p. Švec. Byly projednány technické záležitosti, schváleno schema stránky a způsob předávání
příspěvků. Následně budou materiály zkoordinovány a předány webmasterovi magistrátu
k sestavení stránky.
5. Termín slavnostního setkání jubilantů - seniorů městské části Neředín nebyl dosud
s primátorem města upřesněn. Za komisi se shromáždění zúčastní Ing. Minařík, p. Ševčíková, p.
Kouřilová a Bc. Králíková.

Doručená pošta
1. Seznam ulic města Olomouce a jejich příslušnost k jednotlivým KMČ – Ing. Krátký
2. Č.j. ŽP/OPZ/Št z 21.8.2003 – Ing. Štěpánková, odbor životního prostředí (OŽP),informace o
technickém stavu pískovišť (včetně tabulky s vyhodnocením) v městské části Neředín
s požadavkem na výběr pískovišť v souvislosti se zvýšenými hygienickými požadavky (viz.
různé).
3. ÚSO/46/2003/Če ze 30.7.2003 – zahájení územního řízení DTS 4034 ul. Norská.
4. OPS/4384/2003/Pe z 19.8.2003 – zahájení stavebního řízení rekonstrukce trasy A.
5. Pravidla pro čerpání finančních prostředků komisí – Ing. Krátký.
6. Havárie, překopávky, povolení zvláštního užívání – založeno, k nahlédnutí u tajemnice KMČ.

Odeslaná pošta
1. Vyjádření k č.j. Maj-Pr 89/2003/Sachová z 24.7.2003 – p. Kývala, pronájem plochy ke zřízení
chodníku a parkovacích stání k internetové kavárně v ul. U Kovárny. Doporučena koordinace se
studií regenerace sídliště Mačkalov v Neředíně.
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Různé
•

K č.j. ŽP/OPZ/13/Št z 21.8.2003 – revitalizace pískovišť. Podle nových předpisů Krajské
hygienické stanice v Olomouci musí být dětská hřiště obsahující pískoviště zajištěna proti
znečištění a infikování výkaly od zvířat. Hřiště je nutno opatřit oplocením a pískoviště
snímatelným krytem. Takováto úprava pískoviště si vyžádá náklad 25 000.- Kč. Z tohoto důvodu
je třeba počet pískovišť redukovat. OŽP Magistrátu města Olomouce (MmOl) se obrátil na KMČ
se žádostí o zpracování předběžného návrhu na zrušení některých pískovišť s důrazem na tech.
stav (viz. tabulka OŽP) a jejich využívání.
Položky 1 – 7 seznamu vyhodnotí Ing. Látal
pol. 8
Ing. Minařík
pol. 9 – 15
p. Kouřilová
pol. 16 – 22
JUDr. Dorazilová

•

Ing. Minařík a p. Bureš předběžně jednali o možnosti vyznačení historické stopy tramvajové trati
v trase 3. stavby rekonstrukce Tř. Míru

•

P. Švec se výrazným podílem účastnil na obnově kříže na p.č. 547/1, k.ú. Neředín. OŽP MmOl
předpokládá v prostoru kříže vysadit 40 stromů. Náklad na tuto realizaci činí 8 000.- Kč.
Hlasováno o návrhu předsedy uvolnit tuto částku z prostředků komise.
Hlasování: návrh jednomyslně přijat

•

MUDr. Gremlicová upozornila na porušené opěry stromů na Tř. Míru a na stromy uschlé a
zlomené.

•

Ing. Látal upozornil na polohově špatně vysazený strom na Tř. Míru v předprostoru bývalé
samoobsluhy. S OŽP bude projednána možnost přesazení.
odpovídá: předseda komise
termín: 1.10.2003

•

Předseda komise informoval o průběhu realizace dětských hřišť. Hřiště u hřbitova – realizace
v září. Hřiště v obytném okrsku Neředín – oplocení realizováno, herní prvky pro vybavení jsou
objednány, detaily dohodne Ing. Krátký s p. Dienstbierovou.

•

Ing.Látal požádal o informaci, zda je možno nevyužité finanční prostředky komise převádět do
rozpočtu příštího roku. Předseda – není možno.

•

MUDr.Gremlicová předala dopis občanského sdružení „Zdravý život“ adresovaný komisi, ve
věci doplnění požadavků na řešení zvýšeného zatížení ul. Letců a přilehlých ulic, vyplývajícího
z trasy objížďky (originál dopisu uložen u předsedy komise). V současné době registrují
obyvatelé ulice Letců průjezd až 275 vozidel/hod. Po diskusi bylo doporučeno dopis přepracovat
a doručit předsedovi komise do 8.9.2003 (přepracovaná verze bude uložena u předsedy komise).
Požadavky na realizaci jednotlivých navrhovaných opatření budou zaslány příslušným orgánům.
odpovídá: předseda komise
termín: do 1.10.2003

•

Předseda komise předal materiály do informačních vitrín
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Příští jednání komise se uskuteční dne 1.10.2003 v 17.00 hod.
Jednání bylo ukončeno v 19.20 hod.
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová, tajemník komise
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