
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise městské části č.11 Neředín 

ze dne 4.10 2006 
 
 
 
 

Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová , Miroslav Bureš , MUDr. Bohumila  
               Gremlicová ,Jaromír Jurtík ,  Rozálie Kou řilová , 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 6.9.2006 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé  
 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
 
Přehled pln ění úkol ů z jednání komise dne 6.9.2006  
 
 
• návrh investičních akcí na rok 2007 – viz odeslaná pošta 
• informační panely – p. Bureš, panely jsou ve stadiu dokončení 
• rozšíření dětského koutku u rybníčku v Neředíně – projednal předseda komise s OŽP MmOl,  

prvky budou  doplněny cestou OŽP 
• streatball koš – viz různé 
• nátěr střechy objektu na letišti – projednal p. Polívka s Mgr. Puhačem, bude realizováno 
• zeleň nad opěrnou zdí u zastávky MHD Hřbitovy, projednal předseda komise s OŽP MmOl, 

zeleň bude realizována cestou OŽP 
• spojovací chodník přes zelenou plochu u křižovatky ulic Politických vězňů x gen Píky – nebude 

realizován 
• dopis nájemníků domu Pol.vězňů 4 ve věci přemnožení holubů – viz odeslaná pošta 
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• č.j.SmOl/ŽP/55/14820/2006, náhradní výsadba na pozemku p.č.79/108 v prostoru internetové 
kavárny na ul. U Kovárny – viz odeslaná pošta 

• žádost o zajištění opravy schodů v prostoru restaurace Avion a podesty u domu ul. Politických 
vězňů 2 – viz odeslaná pošta 

• žádost člena komise p. Bureše o zavedení pravidelného provozu linky „U“ – viz odeslaná pošta 
• příprava pozvánek  na informační besedu o kanalizaci v Neředíně a jejich distribuce – viz různé 
• zformulování písemného požadavku o výtlucích ve vozovce na Tř. Míru ve směru do Neředína,  

na ul. Pražská a u nástupního ostrůvku U Kovárny, p. Bureš – úkol trvá 
termín: 1.11.2006 
odpovídá: p. Bureš 

• podat informaci o plánu kácení stromů, MUDr. Gremlicová – úkol trvá 
termín: 1.11.2006 
odpovídá: MUDr. Gremlicová  

• oprava požárních ploch před bytovými domy ul. Politických vězňů 5-15, zajišťuje p. Kouřilová – 
úkol trvá 
termín: 1.11.2006 
odpovídá: p. Kou řilová  
 
 

Odeslaná pošta  
 
 
• Ing. Ivo Tichý, OI, 4.9.2006 – návrh investic na rok 2007 
• RNDr. Petr Loyka Csc, OŽP, 2.10.2006 – přemnožení holubů Politických vězňů č.4 
• RNDr. Petr Loyka Csc, OŽP, 2.10.2006 – náhradní výsadba u internetové kavárny na ul. U 

Kovárny 
• Ing. Lubomír Hopp, OD, 2.10.2006 – oprava terénních schodů a podesty pol. Vězňů č.2 
• Ing. Lubomír Hopp, OD, 2.10.2006 – požadavek na pravidelný provoz linky „U“ 
• Jan Kapl,e-mail,15.9.2006 – odpověď na problematiku autovraků 
 
 
Doručená pošta  
 
 
• OŽP, Ing. Štěpánková, nabídkový rozpočet na doplnění dětského  hřiště u rybníka  v Neředíně, 

varianta 1, žebřík se skluzavkou+houpadlo na pružině, 32 570.- Kč  
• MPO, výsledky umístění radaru VIASIS 3000 
• OVVI, Mgr. Puhač, 5.9.2006 – informace o ukončení mandátu komisí městských částí 
• Jan Kapl, e-mail, 12.9.2006 – upozornění na problematiku autovraků 
• OVVI, Mgr. Puhač, e-mail, 21.9.2006 – dotaz na firmu BAROKO, časové možnosti montáže 

automat. zvonění v kapli – na vědomí 
• č.j.SmOl/OPD/28/805-5/2006/Šk ze dne 19.9.2006 – pronájem p.č. 366/2, komise nemá námitek 
• TSMO, - plán prací na říjen 2006  
 
 
Různé 
 
• člen komise p. Bureš upozornil na výtluky ve vozovce Tř. Míru v jízdním pruhu ve směru z centra 

města za tramvajovým ostrůvkem zastávky Pražská a za tramvajovým ostrůvkem zastávky U 
kovárny s tím, že oprava poškozeného povrchu by měla být provedena ještě před zimní 
sezónou.  
termín: 1.11.2006 
odpovídá: p ředseda komise 



• předseda komise předložil návrh pozvánky na informační schůzku s občany o kanalizaci 
v Neředíně, která se uskuteční 7.11.2006. Pozvánku je třeba nakopírovat a distribuovat. Připraví 
předseda komise, distribuce p. Ševčíková 
termín: ihned 

      odpovídá: p ředseda komise, p. Šev číková 
• na jednání komise se dostavil pan Květoslav Komínek gen. Píky 4, Olomouc a doručil komisi 

městské části Neředín  petici občanů proti osazení streatballového koše v blízkosti bytových 
domů ul. Politických vězňů 5 – 15. Komise petici p řijala s konstatováním, že její p ředání 
KMČ není v souladu s §1 odst.(1) Zákona č.85/190Sb., o právu peti čním.  Akceptovala 
nicméně její obsah a po diskusi rozhodla, že osazení streatballového koše nebude realizováno 
termín: 1.11.2006 
odpovídá: p ředseda komise  

• jak je uvedeno v přehledu plnění úkolů, nebude realizován spojovací chodník přes zelenou 
plochu u křižovatky ulic Politických vězňů x gen Píky – úspora v rozpočtu 40 000.- Kč. Jak je 
uvedeno v různém, nebude realizován streatballový koš – úspora v rozpočtu 10 000.- Kč. Po 
diskusi bylo rozhodnuto:20 000.- Kč bude určeno na dovybavení prostoru v blízkosti rybníka 
lavičkami, 30 000.- Kč bude určeno na realizaci zeleně u bl. 1c ul. Politických vězňů. Úprava 
rozpočtu byla jednomyslně schválena hlasováním. 
termín: 1.11.2006 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hod. 
 
Příští řádné jednání komise se uskuteční 1.11.2006 
Zapsal a zpracoval: Ing. František Minařík 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                         Ing. František Minařík 
                                                                                                   předseda KMČ č. 11 Neředín 
 
 
                                                                                                      
   
 
 
            

 
 


