Komise městské části č.12 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 4.5.2005

Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, MUDr. Bohumila Gremlicová, Anna
Ševčíková, Rozálie Kouřilová, Soňa Vodáková, Ing. Jan Látal, Jaroslav Šulc, Jaromír
Jurtík
Nepřítomni: MUDr. Ivo Mareš, Petr Polívka, Ing. Vilém Švec, Miroslav Bureš
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík
Program:
•
•
•
•
•

zahájení
přehled plnění úkolů z jednání komise dne 6.4.2005
odeslaná pošta
doručená pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:
Přehled o plnění úkolů z jednání komise dne 6.4.2005

•
•
•

předseda komise podal informaci o výsledcích měření rychlosti radarem na Tř. Míru
dopravní značení na parkovišti u krematoria – viz. odeslaná pošta
vysázení živého plotu, Mgr. Kučerka – komise má na investice roku 2005 částku 100 000.- Kč.
Realizace živého plotu je odsunuta do podzimního období. Na příští jednání komise ověří
předseda rozpočtové částky na materiál a pohoštění.
termín: 1.6.2005
odpovídá: předseda komise

•
•
•
•

předseda komise projednal s MUDr. Marešem problematiku parkování v ul. Dělnická. MUDr.
Mareš zjistí stanoviska vlastníků domů, kteří by byli navrhovanou úpravou dotčeni.
připomínky k posílení tramvajovému provozu byly zpracovány v termínu
úprava dopr. značení na cyklistické stezce v křižovatce ulic Tř. Míru, U kovárny – úkol trvá
termín: 1.6.2005
odpovídá: předseda komise
úpravy Tererova nám. – budou zohledněny při přípravě plánu investic na rok 2006

Odeslaná pošta
•
•
•

3.5.2005, Ing. Fazekaš - žádost o úpravu dopravního značení na parkovišti u krematoria
4.5.2005, Mgr. Puhač – požadavek na podání žádosti o vydání stavebního povolení na změnu
stavby – elektrické zvonění kaple
25.4.2005, Ing. Hopp – připomínky k posílení tramvajového provozu

Doručená pošta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

č.j.519/2005 ze dne 25.4.2005, odbor investic Ing. Michalička – informace o zařazení úpravy
chodníku u domů č.o. 55 a 57 ul. Foerstrova do registru investic s nákladem 20 000.-Kč
č.j.ÚSO/525/2005/Če ze dne 18.4.2005 – přístavba objektu bytového družstva SBD U kovárny,
na vědomí
č.j.ÚSC/566/2005/Če ze dne 28.4.2005 – zahájení územního řízení pro stavbu RD manželů
Berkových
MajPr/57/2005/Žen ze dne13.4.2005 – žádost o pronájem části pozemku 255/12, manželé
Berkovi. Komise nemá námitek
č.j.MajPr/58/2005/Žen ze dne 13.4.2005 – žádost o směnu částí pozemků 255/16 (Berka) za
255/12(město Olomouc). Komise nemá námitek
č.j.MajPr/61/2005/Žen ze dne 13.4.2005 – výpůjčka částí pozemků 255/14, 255/12, 560,
manželé Berkovi. Komise nemá námitek.
č.j.MajEM/109/2005 ze dne 4.5.2005 – pronájem části parcely 621/1 (u krizového centra) na
parkoviště. Hlasováno: 1 pro, 7 proti, 1 se zdržel. Komise nedoporučuje
podmínky soutěže o nejlepší květinovou výzdobu
č.j.OD-MSK/893/2005/Km ze dne 28.4.2005 – informace o prověření stavu chodníků v Neředíně,
předlažby v ul. Dělnická zadány TSMO, započne se s předlažbou ul. U kovárny
folklorní soubor KRAJINA žádá o přenechání staršího kancel. nábytku v souvislosti se
stěhováním části MmOl, na vědomí
č.j. ŽP/2005/Št ze dne 4.4.2005 – sdělení ve věci kácení topolů u garáže pana Koutného. Bylo
kladně rozhodnutu
OPK/1439/2005/Kn ze dne 18.4.2005 – informace o opravě ul. Čapka-Choda
předseda komise předložil výsledky měření rychlosti radarem na Tř. Míru
předseda komise předložil výsledky řešení pískovišť v Neředíně

Různé
•
•

předseda komise zhodnotil průběh slavnostního setkání seniorů městské části Neředín
Ing. Látal – v dopravní komisi RMO upozornil Ing. Marek na to, že ve zúženém hrdle ul. Letců (v
místě křížení s ul. Neředínská) dochází ke kolizím motorových vozidel. S ohledem na uživatele

komunikace navrhuje komise, aby ve zúžené části ul. Letců byla stanovena dopravním
značením přednost vozidel jedoucích ve směru od ul. Západní (shora).
termín: 1.6.2005
odpovídá: předseda komise
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hod.
Příští řádné jednání komise se uskuteční dne 1.6.2005.
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín

