Komise městské části č.11 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.11 Neředín
ze dne 4.7.2006
Přítomni: Ing. František Minařík, 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
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík
Program:
•
•
•
•

zahájení
doručená pošta
odeslaná pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:

Doručená pošta
•
•
•
•
•
•
•

TS Olomouc, Ing. Jiří Fryc, ze dne 28. 6. 2006 – přehled činností na měsíc červenec
Bc. Jakub Pešata, OVVI ze dne 9.6.2006 – žádost o zaslání návrhů půlročních odměn pro členy
komise, viz odeslaná pošta
MmOl, odbor koncepce a rozvoje - oznámení o zahájení projednání Návrhu zadání souboru
změn č. XVI ÚPnSÚ Olomouc, veřejná vyhláška. Patří KMČ Tabulový vrch.
VCES, ze dne 6.6.2006 – zápis z kontrolního dne kanalizačního sběrače BXVIII
č.j. SmOl/ŽP/55/10148/06/Št ze dne 1.6.2006 – dobudování dětského koutku u rybníka
v Neředíně,informace o zařazení do plánu řešených požadavků na obnovu a rekonstrukci
dětských herních koutků.
MP, oddělení Terera, Mgr. Tomáš Musil ze dne 3.7.2006 – výsledky vyhodnocení preventivního
radaru na tř. Míru v Olomouci ve dnech 26. – 29. 6. 2006
č.j. SmOl/Maj/22/3112/2006/Sk ze dne 5. 6. 2006 – žádost o sdělení stanoviska k pronájmu
majetku SmOl. Předmětný pozemek se nachází při ulici tř. Míru, za krematoriem. Slouží a bude
sloužit jako zeleninová zahrádka a k rekreaci. Komise doporučuje.

•

•

•
•

PhDr. Hana Marešová – žádost o informaci, zda byla postoupena žádost o řešení odpadové
situace odboru ŽP
termín: 2.8.2006
odpovídá: předseda komise
č.j. SmOl/Maj/22/1635/2006/Číhalová ze dne 19. 6. 2006 – žádost o sdělení stanoviska k prodeji
majetku SmOl. Předmětný objekt technického vybavení se nachází při ulici Grónská a bude
sloužit ke sjednocení vlastnictví žadatele společnosti ČEZ, Distribuce a.s. Jedná se o pozemek
s trafostanicí. Komise doporučuje.
Václav Kopečný, OŽP MmOl ze dne 19. 6. 2006 – odpověď na požadavek umístění
odpadkového koše u betonové plochy v ulici Pol. vězňů - nesouhlas
MmOl, OŽP ze dne 2.6.2006 – zahájení vodoprávního řízení , Kanalizační sběrač B XVIII

Odeslaná pošta
•

OVVI MmOl, 3.7.2006 – návrh odměn členům komise za první pololetí roku 2006

Různé
•
-

•
•

•

•
•
•

Městská policie:
dotaz p. Kouřilové, členky komise, zda lze řešit situaci na cestě z křižovatky ul. Pol. vězňů a tř
Míru k objektu trafostanice, po níž často jezdí motocykly a osobní automobily. Dle MP je na
výjezdu z křižovatky dopravní značka „stezka pro chodce“ a toto řešení je dostačující.
p. Šulc opět upozorňuje na srocování se výrostků v prostoru kolem veterinární nemocnice – MP
zvýší frekvenci kontrol.
p. Kouřilová – připomínka k údržbě dětského hřiště v ul. Pol. vězňů 15, v jehož oploceném
prostoru se neseká tráva. Situace na ostatních hřištích v okolí je údajně stejná.
po diskusi členů komise – dotaz na Mgr. Puhače, v jakém stavu se nacházejí investiční akce
KMČ na rok 2006
termín: 2.8.2006
odpovídá: předseda komise
p. Polívka, člen komise – upozorňuje na situaci – do rybníčku v Neředíně vtékají patrně
zbytkové pohonné hmoty – stačilo by přemostit a odvést. Bude upozorněn OŽP MmOl
termín: 2.8.2006
odpovídá: předseda komise
předseda komise prověří u Mgr. Puhače zda je možné pro členy KMČ zakoupit telefonní karty
termín: 2.8.2006
odpovídá: předseda komise
proběhla diskuse ke sdělení stanoviska KMČ k pronájmu majetku statutárního města Olomouce,
žádost majetkoprávního odboru č.j. SmOl/Maj/22/2304/2006/Ot ze dne 21. 4. 2006. Stanovisko
komise ze dne 7. 6. 2006 trvá.
jednání komise se zúčastnili strážníci MP služ. č. 67, 68

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hod.
Příští řádné jednání komise se uskuteční 2. 8. 2006
Zapsala: Mgr. Soňa Vodáková
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č. 11 Neředín

