Komise městské části č.11 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.11 Neředín
ze dne 5.4.2006
Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, Miroslav Bureš, MUDr. Bohumila
Gremlicová, Jaromír Jurtík, Rozálie Kouřilová, Anna Ševčíková, Jaroslav Šulc
Nepřítomni: Ing. Jan Látal, MUDr. Ivo Mareš, Petr Polívka
Omluveni: Soňa Vodáková

Program:
•
•
•
•
•
•

zahájení
přehled plnění úkolů z jednání komise dne 1.3.2006
doručená pošta
odeslaná pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:
Přehled plnění úkolů z jednání komise dne 1.3.2006
•
•
•

nerovnosti na ul. Jožky Jabůrkové – viz odeslaná pošta
požadavek na umístění koše na psí exkrementy na Tř. Míru u veterinární správy – předáno OŽP
porušená vpusť na Ul. Neředínská – viz odeslaná pošta

Doručená pošta
•
•
•
•

č.j.MAJ-PR/284/2005/Číhalová ze dne 20.3.2006 – žádost o výkup nemovitosti, parcela č. 110/1,
1370 m²,Ing. Zelinka, komise nemá námitek
TSmO ze dne 23.3.2006 – informace o zajišťovaných službách na duben 2006
e-mail, MPO ze dne 3.3.2006 – výklad porušování zákazu vjezdu NA na ul. Neředínská
č.j.SmOl/Maj/22/1648/2006/Ot ze dne 9.3.2006 – pronájem p.č. 184/65 o výměře 447m², žadatel
město Olomouc, komise nemá námitek

•
•

č.j.SmOl/OVVI/97/111/2006/VP – zápis z jednání Rekonstrukce a dobudování stokové sítě
města
č.j.SmOl/55/ŽP/1432/2006/Hu ze dne 2.3.2006 – povolení k trvalému užívání části stavby
vodních děl, R35, stavba 3508 Křelov – Slavonín, 1. Etapa – vodní díla

Odeslaná pošta
•
•
•
•
•

17.3.2006 - doplnění údajů ČSÚ
15.3.2006 – odboru dopravy – nerovnosti na ul. Jožky Jabůrkové, porušená vpusť na ul.
Neředínská
15.3.2006 – odboru životního prostředí – požadavek na dobudování dětského koutku v prostoru
u rybníka v Neředíně
29.3.2006 - e-mail Mgr. Puhačovi – návrh investičních akcí KMČ Neředín na rok 2006
17.3.2006 – majetkoprávnímu odboru – stanovisko KMČ k č.j. MAJ-PR/295/2005/Ženožičková

Různé
•
•
•
•
•

předseda komise informoval o jednáních ve věci poskytnutí sokolovny v Neředíně pro FS
Krajina. Řešení není průchodné. Bude hledána cesta dohody s majitelem restaurace Avion
informace předsedy komise – prodloužení cyklistické stezky ke Globusu se nedostalo do
projektů na rok 2006
p. Šulc informoval o jednání s vedoucí FS Krajina o možnostech realizace programů souboru
v restauraci Avion
předseda komise informoval o průběhu společného jednání předsedů komisí s TSmO dne
16.3.2006.
komisi se představil nový velitel služebny MPO Tererovo nám. Mgr. Tomáš Musil
Diskuse: dotazy na přítomnost MP na sběrových sobotách
problematika četnosti jízd na ul. Neředínská
umístění mobilního radaru, návrh p. Šulc – na Tř. Míru nad ul. Lomená

Jednání bylo ukončeno v 18.50 hod.
Příští řádné jednání komise se uskuteční 3.5.2006
Zapsal a zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č. 11 Neředín

