Komise městské části č.11 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.11 Neředín
ze dne 2.8.2006
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

Program:
•
•
•
•
•

zahájení
přehled plnění úkolů z jednání komise dne 4. 7. 2006
odeslaná pošta
doručená pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:
Přehled plnění úkolů z jednání komise dne 4.7.2006
•
•
•

•

předseda komise projednal s Mgr. Puhačem předpoklady realizace investičních akcí KMČ
Neředín na rok 2006 a sdělil mu možné kontaktní osoby k jednotlivým vybraným akcím. Další
informace – schůze KMČ 6. 9. 2006.
termín: 6.9.2006
odpovídá: předseda komise
dle sdělení Mgr. Puhače je možno zakoupit dvě telefonní karty pro členy komise pro zajišťování
záležitostí souvisejících s činností komise

Odeslaná pošta
•

OŽP MmOl, 31.7.2006 – připomínka p. Petra Polívky o kvalitě vody vtékající do rybníku
v Neředíně (patrně zbytková množství PHM)

Doručená pošta
•

•
•

•
•
•

č.j. SmOl/Maj/22/4568/2006/Ot ze dne 10. 7. 2006 - žádost o sdělení stanoviska k pronájmu
majetku města Olomouce – část pozemku parc.č. 549/3 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k.ú.
Nová Ulice. Předmětná část pozemku se nachází v zatravněné ploše při ulici Foersterova a
bude pronajatá za účelem zřízení a užívání zpevněného parkovacího stání pro vozidla žadatele.
Komise doporučuje s tím, že nebude dotčena stávající trasa cyklistické stezky
termín:6.9.2006
odpovídá: předseda komise
č.j. SmOl/ŽP/55/12378/2006/Ste ze dne 11. 7. 2006 – sdělení ve věci vyklučení keře zplanělé
růže v ul. Na Vyhlídce, naproti domu č.p. 15, informace o postoupení žádosti, o výsledku bude
podána zpráva
č.j. SmOl/ŽP/55/13038/2006-Pu ze dne 18. 7. 2006 – informace týkající se problematiky
prašnosti škvárových hřišť v Olomouci. Občané (popř. KMČ) se mají obracet přímo na majitele a
pokusit se s ním dohodnout. Pokud k dohodě nedojde, spor se bude řešit občanskoprávní
cestou
Ing. Vojtěch Holý ze dne 31.7.2006 – informace, byly doplněny názvy ulic v lokalitě Na Vršku
Mgr. Puhač ze dne 17.7.2006 - informace ve věci žádosti PhDr. Hany Marešové o řešení
odpadové situace v ulici Keltské
č.j. SmOl/l/13/2136/2006/Mich ze dne 17. 7. 2006 - návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2007
– požadavek o předložení návrhů na realizaci investic zajišťovaných prostřednictvím StmOl
v území, které spadá pod KMČ Neředín. Členové komise předloží návrhy do 6. 9. 2006.
termín: 6.9.2006
odpovídá: členové komise

Různé
•
-

•

•

odpovědi MPO na dotazy z červencového jednání komise:
MP kontrolovala průjezd motorových vozidel a motocyklů cykl. stezkou ke Gobusu Pol. vězňů –
nezjistila žádné nedostatky; p. Kouřilová podala doplňující informace o časech průjezdů. MP se
na kontroly v příslušných časech zaměří.
informace – p. Jurtík informoval o částečně rozebraných nových kovových lavičkách v prostoru
před zastávkou Neředín krematorium.
vedoucí odboru dopravy se dotazuje KMČ na názor na umístění zpomalovacích prahů v ulici
Norská – žádost invalidní p. Horčičkové. Názor komise - doporučuje zpomalovací prahy a
vysunuté přechody
termín: 6.9.2006
odpovídá: předseda komise
kanalizace v ul. Neředínská – primátor města zaslal p. Ševčíkové prostřednictvím tiskového
mluvčího MmOl a komise dopis v němž ji informuje o situaci. Kanalizace byla z iniciativy
primátora zařazena do předběžně zpracovaného plánu investičních akcí na rok 2007. Plán
investic bude postupně dopracováván. O definitivním zařazení jednotlivých akcí bude následně
rozhodovat RMO. V dopise se dále konstatuje, že pokud je tento problém skutečně prioritou
občanů dotčené oblasti, je možno záležitost řešit zvýšeným tlakem KMČ na realizaci. Po diskusi
členů komise a v souvislosti s výše uvedeným byl učiněn následující závěr: bude zjištěn
skutečný zájem o kanalizaci u občanů v dotčeném území tak, aby tato priorita byla zřejmá a
využitelná jako podpůrné stanovisko pro vybudování kanalizace. Komise v této záležitosti svolá
dotčené občany k informační schůzce. Akci bude koordinovat p. Ševčíková, spolupracovat
budou všichni členové komise. Na schůzku bude přizván pracovník odboru investic (OI)
magistrátu města, který bude občany informovat o všech nutných krocích, jež jsou obvykle
s takovýmito projekty spojeny. Přítomnost pracovníka OI zajistí předseda komise. Pozvánka
bude zpracována po zářijovém jednání komise. Její distribuce bude upřesněna na tomtéž
jednání. Předběžný termín informační schůzky 4.10.2006
termín: 6.9.2006
odpovídá: KMČ

•

•
•

p. Kouřilová informovala komisi o požadavku občanů na zařazení nízkopodlažní tramvaje ve
frekvenci minimálně jedenkrát za hodinu na trase linek 2,5,7. Důvodem je usnadnění přepravy
starších a hůře mobilních občanů k Železniční poliklinice a do Fakultní nemocnice. Komise
požadavek podporuje. Požadavek bude předán DPmO. K této problematice podal doplňující
informaci člen komise p. Bureš. DPmO zajistí nové typy těchto tramvají v Dopravním podniku
Ostrava, který je jejich výrobcem.Tyto vozy by mohly být nasazeny na lince 5,7.
termín: 6.9.2006
odpovídá: předseda komise
jednání komise se zúčastnili strážníci MP služ. č. 038, 136
předseda komise předal materiály do informačních vitrín

Jednání bylo ukončeno v 18:45 hod.
Příští řádné jednání komise se uskuteční 6. 9. 2006
Zapsala: Mgr. Soňa Vodáková
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č. 11 Neředín

