
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 5.1.2005 
 
 

Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová , Miroslav Bureš , MUDr. Bohumila 
               Gremlicová , Jaromír Jurtík , Rozálie Kou řilová , Ing. Jan Láta l, Petr Polívka , Anna 
               Ševčíková , Jaroslav Šulc , Ing. Vilém Švec 
 
Nepřítomni: MUDr. Ivo Mareš 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík 
 
Program: 
 
• zahájení 
• přehled plnění úkolů z jednání komise dne 1.12.2004 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 
 
K jednotlivým bodům programu 
 
Přehled o pln ění úkol ů z jednání komise dne 1.12.2004  
 
• přenosný radar, nasazení na Tř. Míru – MP MUDr. Gremlicovu nekontaktovala, je konstatováno 

jisté zlepšení situace, informaci si komise vyžádá od strážníků MP na dalším jednání komise 
• obnovení autobusové zastávky Hřbitovy linky č.26 – pan Šulc jednal s p. Zapletalovou z OD 

MmOl, podal informaci o průběhu jednání a důvodech, proč zastávku nelze obnovit 
• zvuková smyčka – uvolňování míst k sezení, úkol pro p. Bureše trvá 

termín: 2.2.2005 
      odpovídá: p. Bureš 
 
 
Odeslaná pošta  
 
• informace předsedy komise – agendu Ing. Krátkého přebírá Mgr. Puhač 

  Komise městské části č.12 Neředín 



• 3.1.2005, Ing. Krátký – požadavek Mgr. Odstrčilové na úpravu štěrkových chodníků k zadním 
vstupům bytových domů č.55 – 57 na ul. Foerstrova 

• 2.1.2005, Ing. Krátký – návrh na orientační označení bezbariérové rampy na zastávce Hřbitovy 
• 2.12.2005, hnutí Duha - podpůrné stanovisko komise  k požadavku na výpůjčku městského 

pozemku 
• MmOl – Ing. Švec zaslal doporučení k žádosti souboru Krajina o finanční příspěvek 
• 16.12.2004, Ing. Krátký – návrh odměn členům komise za druhé pololetí roku 2004 
 
 
Doručená pošta  
 
• 29.11.2004, č.j. ÚSO/1820/2004/Čl – zahájení územního řízení na RD 
• 30.11.2004, č.j. OKR/388/2004/Št – věcné břemeno na parcele č. 247/25, koresponduje s 

návrhem komise 
• 7.12.2004, č.j. MajPr 263/2004/Ženož. – žádost o odprodej městského pozemku, komise 

nedoporučuje, uvedený pozemek je součástí biokoridoru, postupný odprodej by znemožnil 
zřízení veřejné odpočinkové zóny 

• 15.12.2004, č.j. Maj-Em/238/2004 – žádost p. Burga o pronájem zahrádky, komise nemá 
námitek 

• 26.11.2004, č.j.ŽP/5910a/04/Hu – schválení kanalizačního řádu stokové sítě města Olomouce 
• 8.12.2004, č.j. OPK/5650/2004/Ši – stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích 
• 1.12.2004, č.j. ŽP/OPZ/651/2004/Jar – zvláštní užívání veřejné zeleně 
• 3.12.2004, č.j. OPK/5585/2004/ Ma – zvláštní užívání místní komunikace 
• 10.12.2004, č.j. OPK/5611/2004/Ma – dtto 
• 13.12.2004, č.j. OPK/5747/2004/Ma – dtto 
• 8.12.2004, č.j. OPK/5538/2004/Ma – dtto 
 
 
Různé 
 
• zvonění v kapli, úhrada el. energie – p. Bureš informoval o jednání na hejčínské faře, fin. situace 

napjatá, bude projednáno na ekonomické radě, výsledek bude sdělen komisi. Pracovní skupina 
se obrátí na majetkop. odbor, PhDr. Slezáková. Do únorové schůze pracovní skupina zjistí 
pořizovací náklad, spotřebu energie, kdo bude energii hradit. Pokud nebudou tyto skutečnosti 
průkazně zjištěny do výše uvedeného termínu, nebude zvonění v kapli zařazeno do plánu 
investic komise na rok 2005. 

      termín: 2.2.2005   
      odpovídá: pracovní skupina 
• přechod přes ul. Okružní – úkol se vypouští ze sledování 
• parkovací místa pro invalidy na parkovišti u krematoria – realizace neodpovídá projektu – 

nejedná se o výraznou závadu. Úprava dopr. značení na parkovišti – předseda komise předá 
Ing. Látalovi situaci provedeného dopr. značení, Ing. Látal zpracuje připomínky.   
termín: 2.2.2005  

      odpovídá: p ředseda komise, Ing. Látal 
• studie Okružní – bude hotova v měsíci lednu 
• aktivity souboru Krajina – informaci podal Ing. Švec 
• projekt azylu pro kočky – projekt zapůjčen p. Burešovi 
• předseda komise rozdal materiály do skřínek a stanovy a jednací řád členům komise 
• dotaz p. Kouřilové – kdy budou odstraněny předvolební billboardy – jedná se o záležitost 

soukromých firem 
• dotaz paní MUDr. Gremlicové – kolik zeleně bylo vykáceno v prostoru letiště v souvislosti 

s pyrotechnickým průzkumem. Zjistí předseda komise.    
termín: 2.2.2005  



odpovídá: p ředseda komise 
• informace MUDr. Gremlicové – obavy vlastníků domů v ul .Římská, stékání vody z komunikací 

ohrožuje garáže a sklepy. Záležitostí se bude zabývat Ing. Látal 
termín: 2.2.2005  

      odpovídá: Ing. Látal 
• informace MUDr. Gremlicová – v ul. Římská se nachází černá skládka 
• dotaz p. Kouřilová – jak zamezit ukládání odpadu do kontejnerů cizím osobám. Možnost – SPZ 

ohlásit MP Olomouc 
• p. Bureš – informace, na lince č. 16 budou nasazeny nízkopodlažní autobusy 
• Tererovo nám.  garáž pana Koutného – ve věci jednal Ing. Látal, podal informaci. Komise může 

vlastníka garáže podpořit s tím, že pokácení dvou ze šesti topolů podstatně nezhorší kvalitu 
životního prostředí v lokalitě. Koncept připraví Ing. Látal, zpracuje předseda komise. 
termín: 2.2.2005   

      odpovídá Ing. Látal, p ředseda komise 
• MUDr. Dorazilová upozornila na to, že na protihlukovém valu směrem k ul. Pražská a Rumunská 

je přerostlý plevel s množstvím odpadků 
 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 19.30 hod. 
 
Příští řádné jednání komise se uskuteční 2.2.2005 
 
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová, tajemník komise 
Zpracoval. Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Ing. František Minařík 
                                                                                                  předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
 
            

 
 


