Komise městské části č.12, Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.12,Neředín
ze dne 2.10.2003
Přítomni:
Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, Miroslav Bureš, MUDr. Bohumila Gremlicová,
Rozálie Kouřilová, Anna Ševčíková, Jaroslav Šulc
Nepřítomni:
Richard Navara, Petr Polívka
Omluveni:
Jaromír Jurtík, Bc. Djamila Králíková, Ing. Jan Látal, MUDr. Ivo Mareš

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

Program.
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Připomínky občanů z ul. Letců na dopravní provoz po trase objížďky
Dotazy členů KMČ na strážníky MPO
Přehled o plnění úkolů z jednání komise dne 3.9.2003
Odeslaná pošta
Doručená pošta
Různé

K jednotlivým bodům programu bylo zaznamenáno:
Připomínky občanů z ul. Letců na dopravní provoz po trase objížďky
Připomínky:
- průjezd vozidel větší hmotnosti než povoluje dopravní značení – bude uplatněno na
kontrolním dnu stavby a u MPO
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-

překračování povolené rychlosti – bude uplatněno na kontrolním dnu stavby a u MPO

-

přenos vibrací na obytné objekty při hutnění podloží v místě napojení objízdné
komunikace – na kontrolním dnu bude zvážena možnost použití jiného hutnícího zařízení

-

nepřiměřená rychlost jízdy městských autobusů – v tomto smyslu bude intervenovat na
DPmO pan Bureš

-

dotaz p. Ondruše jak bude využita plocha v prostoru nad rondelem – podle územního
plánu se jedná o plochu BO bydlení městské všeobecné, pozemek je v soukromém
vlastnictví, využití je věcí vlastníka

Dotazy členů KMČ na strážníky MPO
-

byly projednány výše uvedené připomínky občanů z ul. Letců. Ze strany MPO bylo
konstatováno, že ul. Letců je v současné době jednou z nejsledovanějších.

Přehled o plnění úkolů z jednání komise dne 3.9.2003
-

informace paní Kouřilové o jednání na služebně MPO Tererova nám. Bylo konstatováno,
že předmětné dopravní značení nebude realizováno

-

byly koordinovány příspěvky na internetové stránky komise, materiály budou předkládat
autoři webmasterovi vždy samostatně. Koordinace se uskuteční na jednání komise. Bude
doplněna aktualita o cyklistické stezce. Stránky byly otevřeny 25.9.2003

Odeslaná pošta
-

16.9. odeslán dopis na OŽP ve věci rušení pískovišť

-

11.9. odeslán dopis na OI s navrženým pořadím priorit investičních akcí na rok 2004
v městské části Neředín

-

30.9. odeslány připomínky na OŽP ke stávajícímu stavu stromů na Tř. Míru (porušené
opěry, uschlé a zlomené stromy)

-

15.9. odeslán požadavek Ing. Krátkému na výškovou úpravu poklopů šachet umístěných
ve vozovce ul. Letců

-

24.9. zaslány Ing. Krátkému požadavky sdružení občanů „Zdravý život“ související
s dopravním provozem na ul. Letců ( rychlost, kontroly MP, vyznačení přechodů, užívání
těžkých mechanizmů dodavatelem) a požadavek na registr investic

-

9.9. odeslán požadavek na doplnění členů komise o p. Ing. Viléma Švece a požadavek na
prověření další účasti p. Petra Polívky v komisi, vzhledem k jeho absolutní pracovní
nečinnosti a neúčasti na jednáních
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-

objednávka firmě OŠ Hermann, školkařské výpěstky pro prostor u kříže (přes Ing.
Krátkého)

-

objednávka firmě Zahrada Olomouc s.r.o. na zemní práce spojené s realizací zeleně v
prostoru kříže (přes Ing. Krátkého)

Doručená pošta
-

požadavek na návrh názvu nové ulice v lokalitě RD Na Vršku

-

Č.j. MAJ/Práv 208/2003/Skl., k odprodeji doporučena parcela č. 631

-

Č.j. MAJ/Pr/212/2003/Sa., dostavba garáže, komise již jednou nedoporučila, stanovisko
trvá (stavba by byla v rozhledovém trojúhelníku)

-

Č.j. MAJ-PR/301/1998/Sachová, prodej nemovitosti obj. č.11 i s pozemkem p.č. 1396/1
za účelem vytvoření bytových prostor. Komise nedoporučuje, návrh je v rozporu
s ÚPnSÚ Olomouc

-

Č.j. MAJ-PR/301/1998/Sachová, prodej nemovitosti obj. č.15A i s pozemkem p.č. 1394/1
za účelem zařízení výrobních služeb, komise doporučuje

-

Č.j. MAJ-PR/199/2003/Sachová, prodej pozemku p.č. 594 zahrada, za účelem výstavby
rodinných domů. Komise doporučuje za předpokladu, že pozemek není využíván pro
potřeby mateřské školy

-

informace OD - zpomalovací práh na ul. Západní. Dopravní komise ne jednání 22.7.2003
nedoporučila realizaci

-

informace odd. státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru.
(požadavek na vyznačení nových přechodů na ul. Neředínská, Letců, Lomená, Pod strání
v souvislosti s trasou objížďky). Po projednání s vlastníkem a PČR DI požadavku nelze
vyhovět

- informace OVVI o objednávce prvků pro dětské hřiště v lokalitě obytný okrsek Neředín
-

informace OŽP o termínech sběrových sobot

-

oznámení stavebního odboru o zahájení územního řízení na dětské hřiště (lokalita obytný
okrsek Neředín)

-

oznámení odd. státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru o
zahájení kolaudačního řízení – Rekonstrukce komunikace II/448 na Tř. Míru v úseku
tramvajová točka

-

informace předsedy komise – investiční prostředky z rozpočtu komise na rok 2004 budou
využity na obecně prospěšné realizace, nebude preferováno výročí první písemná zmínky
o Neředíně

Různé
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- předseda komise informoval o postupu realizace dětského hřiště v byt. okrsku Neředín ce a
o místním šetření dne 15.9. Paní Kouřilová jednala 29.9. s TSO o dětském hřišti u
hřbitova, práce započnou 1.10.
-

předseda informoval o předběžně dohodnutých úpravách v okolí kříže u ul. Okružní.
19.9. se uskutečnila koordinační schůzka na místě samém. Byla dohodnuta účast žáků ZŠ
Mozartova ul. při pracech na nové aleji. Bude vysázeno cca 40 stromů. Uskuteční se
18.10. Částka 30 000.-Kč bude využita : 8 000.-Kč na práce spojené s terénními úpravami
v prostoru u kříže (organizuje p. Švec), 8 000.-Kč na nákup zeleně tamtéž (organizuje p.
Švec), 14 000.-Kč na ozelenění hřiště u hřbitova (organizuje Ing. Štěpánková, OŽP).
Bylo schváleno. Zeleň na hřiště u byt. souboru a prvky a pískoviště na hřiště u hřbitova
dodají TsmO.

-

p. Kouřilová sděluje připomínky občanů:
- koše na psí exkrementy v prostoru ulic Rumunská a Gen. Píky, dtto
požaduje p. Ševčíková pro ul. Neředínská. Obě žadatelky zakreslí
požadovanou polohu, následně bude požádáno o realizaci.
- stížnosti na přemnožení holubů. Bude informován OŽP
- stížnost na rozkopaný chodník před schody u vstupu do domu Politických
vězňů č. 2. Bude informován stavební odbor.

-

2.9.2003 byli na jednání RMO jmenováni noví členové komise p. Miroslav Bureš a p.
Jaroslav Šulc

-

informace předsedy – slavnostní setkání jubilantů seniorů se uskuteční 7.10.2003 ve
14.00 hod. v obřadní síni radnice.

Příští jednání komise se uskuteční dne 5.11.2003 v 17.00 hod.
Jednání komise bylo ukončeno v 18.45 hod.
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová, tajemník komise
Ing. František Minařík, předseda komise
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