Komise městské části č.12 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 8.6.2005

Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr.Božena Dorazilová, Miroslav Bureš, Jaromír Jurtík, Rozálie
Kouřilová, Ing. Jan Látal, Petr Polívka, Anna Ševčíková, Jaroslav Šulc, Ing. Vilém
Švec, Soňa Vodáková
Omluveni: MUDr. Bohumila Gremlicová
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 4.5.2005
odeslaná pošta
doručená pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:
Přehled plnění úkolů z jednání komise dne 4.5.2005
•
•

předseda komise ověřil částky na nákup materiálu – 1600Kč a pohoštění – 600.- Kč
šířkové uspořádání komunikace ul. Letců v křížení s ul. Neředínská – dle informace Ing. Látala
doporučila dopravní komise řešit záležitost dopravním značením tak, aby bylo umožněno
zjednosměrnění, podobně jako při rekonstrukci Tř. Míru. Pan Šulc jednal s vlastníkem přilehlého
pozemku (p.Alexa), který v případě potřeby rozšíření komunikace v kritickém místě nabízí
odprodej potřebné části pozemku s tím, že mu bude upravena (zrekonstruována) zídka. Otázka
způsobu dořešení zůstává zatím otevřená.

Odeslaná pošta
•

předseda komise opětovně písemně informoval Mgr. Puhače, že obě zjednané firmy jsou
připraveny realizovat dohodnuté stavební úpravy neředínské kaple

Doručená pošta

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Mgr. Kašpar informoval komisi, že soubor krajina připravuje na 18.6.2005 dětský den u
neředínského rybníku. Současně požádal o součinnost při pořadatelské službě. Za
komisi se zúčastní p. Vodáková.
Ing. Drozd, pracovník FTK PU Olomouc zaslal komisi připomínku ke konstrukci
přístřešku pro cestující. Předseda komise postoupí projektantovi Tř. Míru.
termín: 13.7.2005
odpovídá: předseda komise
č.j.OD-IDOS-0909/2005/Sa z 2.5.2005 – Ing. Hopp sděluje, že posílení provozu tramvajové
dopravy v Olomouci se přesunuje do r. 2006
3.5.2005, Mgr. Puhač – informace o odpovědi p. Paučkovi k označení ul. Keltská
Mgr. Puhač – informace o odpovědi p. Nettlovi o opravě chodníku v ul.U kovárny
TSMO – informace o organizaci svozu odpadu a čištění ulic na měsíce květen a červen
č.j.MAJ-EM/116/2005 ze dne 11.5.2005 – majitel restaurace AVION p. Kadlec žádá o možnost
pronájmu pozemku pro zřízení dětského hřiště, předzahrádky a vyhrazení plochy před
restaurací pro parkování vozidel na zajištění tech. provozu restaurace. Komise nedoporučuje. Je
třeba prověřit, zda plocha pro uvažované parkování neslouží jako požární nástupní plocha pro
hasičský zásah.
č.j.ÚSO/625/2005/Če ze dne 18.5.2005 – RD manželů Davidových. Komise nemá námitek.
společenství vlastníků jednotek na ul. Norská, připomínky k řešení pískovišť. Vyřídí předseda
komise
termín:13.7.2005
odpovídá: předseda komise
na komisi se e-mailem obrátil pan Dušan Dvořák v záležitosti petice „Proč Ne aquapark za
peníze města“ se žádostí o rozšířování textu petice a její umístění do vývěsních skřínek
komise. Předseda komise uvedl krátký informační výklad – příprava výstavby aquaparku je
součástí programového prohlášení RMO, v současné době není rozhodnuto o způsobu
financování objektu, KMČ je poradním orgánem RMO, nebude se podílet na petiční záležitosti a
ani nebude vystupovat jako petent.
Hlasování - kdo souhlasí s rozšiřováním petice a umístěním do skřínek:
pro
1
proti
4
nezúčastnil
6
Neschváleno.
předseda komise informoval členy o jednání předsedů komisí 23.5.2005, na kterém byli
seznámeni s protipovodňovými opatřeními a stavem jejich rozpracovanosti
č.j.OPK/2269/2005/Pa ze dne 31.5.2005 povolení změny stavby před dokončením – parkoviště
Horizont, na vědomí
MUDr. Gremlicová zaslala komisi požadavek, aby se tato ohradila proti rozšíření počtu
parkovacích míst v souvislosti s objektem Horizont. Předseda komise podal vysvětlení o
povinnosti investora zřídit parkovací místa v souvislosti s novostavbou.

Různé
•

komise rozhodla, že předseda komise podá návrh na odvolání členů komise:
MUDr. Ivo Mareš – z důvodů pracovní zaneprázdněnosti se nezúčastnil jednání komise od září
roku 2004
Ing. Vilém Švec – změna trvalého bydliště mimo městskou část Neředín (Brandlova 6, Nová
Ulice)
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hod.
Příští řádné jednání komise se uskuteční 3.8.2005
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č. 12 Neředín

