Komise městské části č.12 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 2.6.2004
Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, MUDr. Bohumila Gremlicová, Anna
Ševčíková, Rozálie Kouřilová, Petr Polívka, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, Miroslav
Bureš, Ing. Vilém Švec
Nepřítomni: Ing. Jan Látal, MUDr. Ivo Mareš, Richard Navara
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík
Program:
•
•
•
•
•

zahájení
přehled plnění úkolů z jednání komise dne 5.5.2004
odeslaná pošta
doručená pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:
Přehled o plnění úkolů z jednání komise dne 5.5.2004
•
•
•

podání pana Hučína – viz. odeslaná pošta
členství pana Navary v komisi – dtto
kontrola přípravy investičních akcí:
MUDr. Gremlicová, lavičky na pěší trase ke Globusu, projedná s Ing. Krátkým po
upřesnění nákladů na elektrické zvonění v kapli
Ing. Švec, revitalizace prameniště v ul. Úvoz, projednáno s Ing. Krátkým,stavba
na ohlášku, zpracování jednoduché dokumentace zajištěno, odhad nákladů na stavbu 20 000.Kč,náklady na dokumentaci budou doplněny
Pan Bureš, elektrické zvonění pro kapli, zjištění váhy zvonu, konzultace s p.
Ditrichovou, řeší přívod el. energie a její úhrady, bude následovat anketa
Informační vitrína na nové smyčce tramvaje v Neředíně, polohu a dobu osazení
dle průběhu stavby rekonstrukce Tř. Míru projedná Ing. Minařík na kontrolním dnu stavby
termín: do 7.7.2004

odpovídá: Ing. Minařík
pan Bureš, dohledání laviček z Tř. Míru, úkol trvá
termín: do 7.7.2004
odpovídá: pan Bureš

Odeslaná pošta
•
•
•
•
•

2.6.2004,Ing. Matzenauerová, OŽP MmOl, žádost o odstranění černé skládky na p.č. 547/1,
k.ú. Neředín, vyřizuje Ing. Švec
31.5.2004, PhDr. Slezáková, majetkoprávní odbor MmOl, stížnost pana Hučína na provoz
novinového stánku na Tř. Míru
31.5.2004, Ing. Krátký, OVVI MmOl, problematika účasti p. Navary na jednání komise
31.5.2004, Ing. Štěpánková, OŽP MmOl, žádost pana Chvátila o instalaci lavičky na ul. Norská
1.6.2004, HBH s.r.o., urgence informace o hranici těžebního území cihelny

Doručená pošta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27.5.2004., TSmO, harmonogram čištění
č.j.Maj/EM/100/2004 ze dne 26.5.2004 – žádost pana Hrona o pronájem pozemku p.č. 184/39,
pro zřízení zahrady a chov drobného zvířectva. Komise nemá námitek
č.j.Maj-PR/1027/1996/Žen ze dne 4.5.2004 – žádost o odprodej ploch parkovišť u restaurace U
Rytíře. Komise doporučuje p.č. 541/2 a 580 ponechat v majetku města, p.č. 541/1 a 579/1
odprodat
č.j. MAJ-EM/102/2004 ze dne 3.5.2004 – žádost HBH o odprodej parcel. Komise nemá námitek
č.j. MAJ PR/288/2003/Žen. ze dne 5.5.2004 – Městská akciová žádá o odprodej parcel 265/317
a 265/134. Přiložená zastavovací situace je v rozporu s výsledkem dohadovacího řízení na odd.
územně správním stavebního odboru MmOl, Ing. Černá. Komise se nevyjadřuje
č.j. MAJ-PR/101/2004 Žen ze dne 19.5.2004 – žádost pana Valenty o odprodej části pozemku
p.č. 288/2 a 1394/1. Komise nemá námitek
č.j. MAJ-PR/301/1998/Žen ze dne 18.5.2004. – pan Hala, žádost o odprodej p.č. 1394/1
s objektem. Komise nemá námitek
č.j. ŽP/14178/14179/03/04/Ha ze dne 9.4.2004 – zahájení vodoprávního řízení komunikace R
35, na vědomí
č.j. OPK/1316/2004/Pej. ze dne 14.5.2004 – zahájení stavebního řízení na předkremační
prostor, na vědomí
č.j.OPS/2544/2004/Oč. ze dne 26.5.2004 – zahájení stavebního řízení na Duhové hřiště, na
vědom
č.j.OPK/2175/2004/Ma ze dne 20.5.2004 – zvláštní užívání místní komunikace
č.j.OPK/2335/2004/Ma ze dne 26.5.2004 – dtto
č.j.OPK2336/2004/Ma ze dne 26.5.2004 – dtto
čj.OPK/2337/2004/Ma ze dne 26.5.2004 – dtto
č.j.OPK/2178/2004/Ma ze dne 17.5.2004 – dtto
č.j.OPK/2194/2004/Ši ze dne 18.5.2004 – částečná uzavírka silnice II/448 Tř. Míru
č.j.ŽP/OPZ/275/Jar ze dne 19.5.2004 – zvláštní užívání zeleně
č.j.ŽP/OPZ/278/2004/Jar ze dne 19.5.2004 – dtto
č.j.ŽP/OPZ/280/2004/Jar ze dne 19.5.2004 – dtto
č.j.OPK/2066/2004/Ma ze dne 14.5.2004 – zvláštní užívání komunikace
č.j.OPK/2067/2004/Ma ze dne 14.5.2004 – dtto
č.j.ŽP/OPK/248/2004/Jar ze dne 10.5.2004 – zvláštní užívání zeleně
č.j.OPK/1961/2004/Ma ze dne 10.5.2004 – zvláštní užívání komunikace
č.j.OPK/1845/2004/Ma ze dne 7.5.2004 – dtto
č.j.1914/2004/Ma ze dne 5.5.2004 – dtto

•

č.j.OPK/1927/2004/Ma ze dne 5.5.2004 – dtto

Různé
•

MUDr. Gremlicová – vzrostlé stromy na ul. Jožky Jabůrkové stíní VO. Je třeba požádat o
součinnost TSmO.
termín: do 4.8.2004
odpovídá: MUDr. Gremlicová
p. Šulc
p. Jurtík
• pan Bureš podal informaci o jednání dne 10.5.2004 – chodník u rondelu, RD u objízdné
komunikace
• předseda komise podal informaci o kontrolním dnu stavby, který se uskuteční 9.6.2004. Členové
komise budou pozváni
• Ing. Švec přečetl návrh na podpůrné vyjádření komise k diplomové práci kterou vede. (vývoj
území městské části Neředín), Komise nemá námitek, definitivní text bude skonzultován
s předsedou komise. Návrh pana Bureše: získat souhlas diplomanta s uveřejněním textu na
internetových stránkách KMČ
• Komise navrhuje vypracovat deklaraci svého zájmu na vypuštění lokality č.2 - Neředín U Dvorů
– z návrhu změny č. VIII. ÚPnSÚ Olomouc
termín: do 4.8.2004
odpovídá: Ing. Švec
předseda komise
• Ing. Švec zjistí na majetkoprávním odboru MmOl ve kterém termínu skončí panu Dopitovi
nájemní smlouva na pozemek, na němž KMČ uvažuje s revitalizací prameniště. Pokud nájemní
poměr trvá, připraví text podpůrného vyjádření komise na jeho zrušení
termín: do 4.8.2004
odpovídá: Ing. Švec
předseda komise
• předseda komise předal materiály do vývěsních skřínek
• MUDr. Gremlicová: dotaz, kde budou rozmístěny betonové bloky připravené u Genoservisu.
Zjistí předseda komise na kontrolním dnu stavby
termín: do 4.8.2004
odpovídá: předseda komise

Jednání bylo ukončeno v 19.20 hod.
Příští řádne jednání komise se uskuteční dne 7.7.2004 v 17.00 hod.
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová, tajemník komise
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín

