Komise městské části č.11 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.11 Neředín
ze dne 7.6.2006

Přítomni: JUDr. Božena Dorazilová, Anna Ševčíková, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, Mgr. Soňa
Vodáková, Rozálie Kouřilová, Petr Polívka, MUDr. Bohumila Gremlicová, Miroslav
Bureš
Nepřítomni: MUDr. Ivo Mareš, Ing. Jan Látal
Omluveni: Ing. František Minařík
Hosté: p. Jiří Fetka, Ing. arch. Robert Ries, p. Pavel Ptáček, p. Martin Ševčík
Program:
•
•
•
•
•
•

zahájení
přehled plnění úkolů z jednání komise dne 3. 5. 2006
odeslaná pošta
doručená pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:
Přehled plnění úkolů z jednání komise dne 3.5.2006

•
•
•
•
•

mastné skvrny v prostoru před hřbitovem – předseda telefonicky jednal s Ing. Kmoníčkovou –
odbor dopravy MmOl, která bude komisi informovat o řešení
č.j. SmOl/Maj/22/2176/2006/Ot – viz odeslaná pošta
MAJ-PR/281/2004/Žen – viz odeslaná pošta
umístění předzahrádky u internetové kavárny v ul. U Kovárny – viz odeslaná pošta
smOl/Maj/22/2304/Ot – viz odeslaná pošta

•
•
•
•

poskytnutí příspěvku FS Krajina – viz odeslaná pošta
zplanělý keř růží v ul. Na Vyhlídce – viz odeslaná pošta
žádost o umístění odpadkového koše na plochu u ul. Politických vězňů – viz odeslaná pošta
oprava dlažby chodníku u trafostanice – viz odeslaná pošta

Odeslaná pošta
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

č.j. SmOl/Maj/22/2176/2006/Ot, prodejní stánek – není zřejmé, jaký bude sortiment, komise
nedoporučuje
č.j.MAJ-PR/281/2004/Žen, ideální podíl pozemku 26/2 – komise nemá námitek
Jiří Kývala, 26.5.2006, předzahrádka internetové kavárny v ul. U Kovárny – je třeba doplnit
kapacitní výpočet parkování, komise se následně vyjádří
č.j.SmOl/Maj/22/2304/2006/Ot – MUDr. Lakomý, pronájem pozemků pro RD lokalita U Dvorů.
Pozemky mají být pronajaty za účelem přeparcelování a výstavby komunikace pro potřebu RD.
V současné době není v tomto území vyřešena obslužná doprava stavebními mechanizmy.
Jediná příjezdová trasa vede ul. Neředínská a Úvoz. V obou ulicích již nyní tato obsluha působí
komplikace a vyvolává stížnosti občanů. Komise nedoporučuje. Na dnešní jednání komise byl
přizván Ing. arch. Ries z odboru koncepce rozvoje MmOl, aby členům komise a hostům situaci
podrobněji objasnil a zodpověděl dotazy týkající se této lokality
poskytnutí příspěvku souboru Krajina, vyřízeno 13.5.2006 v Avionu
Ing. Jitka Štěpánková, OŽP MmOl, 29.5.2006 – požadavek na odstranění zplanělého keře růží
OŽP MmOl, 18.5.2006 – požadavek na umístění koše na psí exkrementy
OD MmOl, Ing. Pospíšilová, 31.5.2006 – požadavek na opravu dlažby chodníku u trafostanice
e-mail p. Jiří Měrka,22.5.2006 - zastupuje Společenství vlastníků domu č.p. 738/1c, Olomouc.
Požaduje provedení úprav zeleně v okolí výše uvedeného domu. Odbor ŽP MmOl odkázal p.
Měrku na KMČ. Komise se může na akci podílet v případě zůstatku inv. prostředků. Pan Měrka
předá komisi rámcový investiční odhad. Toto bylo dohodnuto na osobním jednání s předsedou
komise.
OŽP MmOl, dne 29. 5. 2006, p. Miluši Příkazské – žádost o prověření požadavku na umístění
odpadkového koše v prostoru betonové plochy v ul. Pol. vězňů
e-mail, p. Hana Marešová, dne 29.5.2006 – odpověď na žádost řešení odpadové situace
v lokalitě na vršku, pozvánka na jednání komise.

Doručená pošta
•

•
•

•

•
•

č.j. SMOL/OD/4/282/2006/Kmon ze dne 9. 4. 2006 – vyjádření OD MmOl k požadavku na
opravu požárních nástupních ploch před bytovými domy č.o. 5 – 15 na ulici Pol. vězňů – nebude
začleněn do plánu oprav OD.
Pozn.: viz různé
č.j. SmOl/Maj/22/2640/2006/Ženožičková ze dne 28. 4. 2006 – žádost o sdělení stanoviska
k pronájmu a prodeji majetku SmOl – předmětné pozemky se nacházejí v lokalitě Na Vršku u
ulice Letců a budou sloužit k bytové výstavbě. Komise doporučuje.
č.j. SmOl/Maj/22/2863/2006/Ot ze dne 5. 5. 2006 – žádost o sdělení stanoviska k pronájmu
majetku SmOl – předmětná část pozemku se nachází při ulici Okružní a bude pronajata za
účelem umístění a provozování reklamního poutače o velikosti 5,1 x 2,4 m. V souvislosti
s bezpečností provozu na místní komunikaci komise nedoporučuje.
MUDr. Jaroslav Karhan, U Dvora 713/25, Olomouc, ze dne 9. 5. 2006 – žádost o podporu
projektu výsadby stromů na obecním pozemku č. 560 na ulici Keltská v k.ú. Neředín. Následně
se uskutečnilo se pracovní jednání s p. Karhanem za přítomnosti předsedy KMČ a zástupce
OŽP MmOl na kterém si přítomní sdělili potřebné informace.
Mgr. Puhač ze dne 10. 5. 2006 – informace o postupu realizace elektrického zvonění v kapli
TS Olomouc, Ing. Jiří Fryc ze dne 15.5.2006 – informace o ustanovení kontaktní osoby pro
jednání s občany.

•

•
•
•
•
•

č.j. SmOl/Maj/22/786/2006/Číhalová ze dne 17. 5. 2006 – žádost o sdělení stanoviska k prodeji
majetku SmOl – jedná se o travnatou plochu částečně porostlou stromy na konci ulice
Družstevní. Předmětná část pozemku bude sloužit ke zřízení zahrádky rodinného domu, který je
ve vlastnictví žadatelů. Komise doporučuje.
č.j. SmOl/Maj/22/197/2206/K/K ze dne 17. 5. 2006 – interní sdělení - zaslání dodatku č. 13 ke
Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci.
Patrik Veselský ze dne 22. 5. 2006 , firma „Úklid všem“ – informace
MUDr. Jan Mareš a PhDr. Hana Marešová, Keltská 6, Olomouc, ze dne 28. 5. 2006 – žádost o
zprostředkování řešení odpadové situace v lokalitě Na Vršku, Olomouc – Neředín, Bude
postoupeno odboru ŽP, Ing. Radimu Plachému
Miluše Příkazská, odbor ŽP MmOl, ze dne 29. 5. 2006 – odpověď na požadavek p. Šulce na
umístění koše na psí exkrementy před veterinární nemocnicí na tř. Míru – stávající počet košů je
dostačující.
MmOl – oznámení o vypsání 4. ročníku soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu

Různé
•

•
•
•
•
•

p. Kouřilová, členka komise, navštívila odbor dopravy SmOl ve věci zamítnutí zařazení opravy
nástupních požárních před bytovými domy č.o. 5 – 15 ul. Pol. vězňů do plánu oprav. OD
doporučil projednání záležitosti s Mgr. Puhačem. Jako možnost se jeví případné využití zbylých
inv. prostředků komise.
MUDr. Gremlicová – žádá o náhradu dvou uschlých stromů na tř. Míru – žádoucí by byly jinany,
které zde již jsou a daří se jim.
Městská policie :
informace o umístění radaru v Norské ulici
p. Jurtík informoval komisi o stavění májky
jednání komise se zúčastnil strážník MP služ. č. 038
předseda komise předal materiály do informačních vitrín

Jednání bylo ukončeno v 19:15 hod.
Příští řádné jednání komise se uskuteční 4. 7. 2006
Zapsala: Mgr. Soňa Vodáková
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.11 Neředín

