Komise městské části č.12 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.12
Neředín
ze dne 1.9.2004
Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, MUDr. Bohumila Gremlicová, Anna
Ševčíková, Rozálie Kouřilová, Jaroslav Šulc, Miroslav Bureš, Jaromír Jurtík, Petr
Polívka, Ing. Vilém Švec, Ing. Jan Látal
Nepřítomni: MUDr. Ivo Mareš
Jednání bylo zahájeno po ukončení besedy s občany o projektu bytové výstavby Pražská. Jednání
řídil předseda komise Ing. František Minařík. Záznam z besedy je uložen u předsedy komise.
Program:
•
•
•
•
•

zahájení
přehled plnění úkolů z jednání komise dne 4.8.2004
odeslaná pošta
doručená pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:
Přehled o plnění úkolů z jednání komise dne 4.8.2004
•
•
•

informace předsedy – lavičky na pěší trase k supermarketu Globus byly hrazeny z investic
města
doručování Radničních listů na ul. Politických vězňů – na základě intervence předsedy komise
byly listy dodány 31.78.2004
Investice 2004:
výsadba zeleně v rozsahu objemu investic 40 000.- Kč – bylo předjednáno mezi předsedou
komise a Ing. Štěpánkovou z OŽP MmOl. Upřesnění bude provedeno 6.9.2004 v Neředíně.
V úvahu přichází: ozelenění ve smyslu požadavku p. Kučery, solitery podél komunikace
spojující Tř. Míru a ul. gen. Píky. Členové komise dále navrhují i výsadbu keřů u přístupové
komunikace hlavního vjezdu do hřbitova jako zamezení osvětlování oken přilehlých budov.

•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
•
•

•

nová informační vitrína – přesné místo instalace dohodnou předseda komise a p. Šulc spolu se
stavbyvedoucím Tř. Míru
termín: 6.10.2004
odpovídá: předseda komise, p. Šulc
revitalizace prameniště – smlouva na předmětný pozemek mezi panem Dopitou a městem
Olomouc je ukončena.
automatické ovládání zvonu v kapli – p. Bureš a Ing. Švec provedli průzkum v 75
domácnostech, 67 podepsalo souhlas. Pro zvonění v poledne 62, v18.00 hod. 62, při pohřbech
63.V souvislosti s tímto výsledkem je možno v přípravě pokračovat. Následně je třeba zjistit
možnost úhrady provozu
termín: 6.10.2004
odpovídá: pracovní skupina
Doporučené kontakty – Nedvězí, Černovír. Kontakt Hejčín – bude dále prošetřovat MUDr.
Gremlicová
termín: 6.10.2004
odpovídá: MUDr. Gremlicová
oprava ul. Letců po objížďce – dotazem u investora zjistil předseda komise, že další
odstraňování závad nebude již realizováno. Doporučeno pořídit fotodokumentaci a předat
investorovi
plán investic na rok 2005 – pracovní skupina aktualizovala seznam investic a navrhla tyto
priority:
ul. Neředínská, rekonstrukce kanalizační stoky
ul. Politických vězňů, rekonstrukce komunikace a parkoviště včetně dobudování cyklistické
stezky
chodník mezi ul. Družstevní a Neředínskou
směna jiných vlastníků p.č. 256/262, 265/5, 265/138 s cílem vytvořit kompaktní zelenou plochu
v souladu s ÚPnSÚ Olomouc a na ní vybudovat dětské hřiště
cyklistická trasa Topolany – zelený horizont
přístřešek a lavička na tramvajové zastávce Hřbitovy
protihluková clona podél ul. Okružní
rekonstrukce propojovací komunikace mezi vjezdem do areálu letiště a ul. Na Vršku
vypuštěn úkol p. Ševčíkové – kontaktovat primátora v záležitosti kanalizace na ul. Neředínská
trvá úkol p. Bureš – zaplavován sklepů v ul. Neředínská
termín: 6.10.2004
odpovídá: p. Bureš
trvá úkol MUDr. Gremlicové – dohodnout s Ing. Štěpánkovou údržbu vysazených stromů a
opravit opory pro vysazené jinany
termín: 6.10.2004
odpovídá: MUDr. Gremlicová
záležitost pojíždění chodníku ke Globusu motorovými vozidly řešil p. Juřička s p. Kouřilovou
telefonicky

Odeslaná pošta
•
•
•
•

30.8.2004, členové zastupitelstva z městské části Neředín – žádost o podporu záměrů
cyklistických stezek
27.8.2004, primátor města – návrh termínu slavnostního setkání seniorů Neředína
25.8.2004, p. Jan Krejza – odpověď v záležitosti pískoviště a chodníku
13.8.2004, předseda komise, akceptování nabídky Ing. Leinerta na účast na besedě s občany,
bytové domy Pražská, e-mail

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

31.8.2004, Ing. Krátký – informace o odvolání člena KMČ Neředín p. Navary Radou města
Olomouce dne 17.8.2004
11.8.2003, ŽP/13844/Hu – oznámení o zahájení vodoprávního řízení
23.8.2004, č.j. OPS/6177/2004/Roz – zahájení kolaudačního řízení rekonstrukce Tř. Míru, 2
etapa
16.8.2004, č.j. ŽP/14165/2004/Pla – sběrové soboty
10.8.2004, č.j. OPK/3581/2004/Pej – zahájení stavebního řízení propojující komunikace rondel –
lokalita Na vršku
30.8.2004 – Technické služby, rozpis služeb na září
2.8.2004, č.j. ŽP/5910a/04/Hu – Kanalizační řád veřejné kanalizace města Olomouce, zahájení
vodoprávního řízení
11.8.2004, Ing. Leinert – nabídka osobní účasti na besedě s občany, bytové domy Pražská, email
bytové domy Pražská, námitka společenství vlastníků byt. jednotek gen. Píky č.o 13,15, předáno
na besedě s občany
9.8.2004 č.j. ŽP/OPZ/416/2004/Jar – zvláštní užívání veřejné zeleně
3.8.2004, č.j. ŽP/OPZ/400/2004/Jar – dtto
9.8.2004, č.j.OPK/3589/2004/Ma – zvláštní užívání místní komunikace
9.8.2004, č.j.OPK/3588/2004/Ma – dtto
9.8.2004 č.j.OPK/3587/2004/Ma – dtto
10.8.2004. č.j.OPK3582/2004/Ma – dtto
16.8.2004, č.j.OPK/3687/2004/Ma – dtto

Různé
•
•
•

předseda komise předal materiály do vitrín
p. Kouřilová – navrhuje, aby komise požadovala orientační označení přístupu k nové rampě pro
vozíčkáře
dotazy na strážníky MPO :
MUDr. Gremlicová: zda se měří rychlost na Tř. Míru jak bylo slíbeno
odpověď: umístění přenosného radaru je naplánováno
p. Hanák: zda dojde v důsledku projektu bytových domů Pražská ke zřízení nové služebny
odpověď:je to nepravděpodobné

Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hod.
Příští řádné jednání komise se uskuteční 6.10.2004
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová, tajemník komise
Zpracoval: Ing. František Minařík
Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín

