
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise městské části č.11 Neředín 

ze dne 3.12.2006  
 

 
 
Přítomni: Ing. František Minařík,JUDr. Božena Dorazilová , Miroslav Bureš , MUDr. Bohumila 
               Gremlicová , Jaromír Jurtík , Rozálie Kou řilová , Anna Ševčíková , Jaroslav Šulc ,  
               Soňa  Vodáková 
 
Nepřítomni: MUDr. Ivo Mareš , Ing. Jan Látal , Petr Polívka 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík 
 
Program: 
 
• zahájení 
• přehled plnění úkolů z jednání komise dne 1.11.2006 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
 
Přehled pln ění úkol ů z jednání komise dne 1.11.2006  
 
• Informace o kácení stromů, MUDr. Gremlicová -  komise bude informována pouze o kácení 

stromů, které se uskuteční na pozemcích ve vlastnictví města Olomouce 
• podněty MUDr. Karhana – viz odeslaná pošta 
 
 
Odeslaná pošta:   
 
• Mgr. Vladimír Puhač, 28.11.2006 – žádost o řešení požadavků vznesených MUDr. Karhanem 

z jednání komise dne 1.11.2006 
 
 

  Komise městské části č.11 Neředín 



Doručená pošta:  
 
• MPO - výsledky umístění radaru VIASIS 
• informace – stavební odbor MmOl vydal v r. 2006 územní rozhodnutí v lokalitách, ve kterých lze 

předpokládat, že po realizaci výstavby vzniknou nové ulice. Lokalita č.2 a č.3 (viz příloha 
informace) se nachází v k.ú. Neředín. Z této skutečnosti vyplývá potřeba návrhu nových názvů 
ulic. Za KMČ Neředín pověřen návrhem P. Bureš. 
termín: ihned 
odpovídá: p. Bureš 

• Mgr. Puhač, ze dne 19.10.2006 – informace o čerpání fin. prostředků KMČ na rok 2006, 
výsadba zeleně na ul. Politických vězňů 738/1c – na vědomí 

• č.j.SmOl/Maj/22/5270/2006/Sk, ze dne 3.11.2006 – pronájem části p.č. 469 za účelem zřízení 
zeleninové zahrádky. Komise nemá námitek 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 

Různé:   
 
 
• členky komise p. Rozálie Kou řilová  a JUDr. Božena Dorazilová informovaly komisi, že v dalším 

funkčním období nebudou  ze zdravotních důvodů dále pracovat v komisi  
• dotaz MUDr. Gremlicové zda byl již schválen rozpočet na rok 2007. 

předseda komise: plán bude projednán na jednání zastupitelstva dne 11.12.2006 
• informace  - p. Kouřilová, prodejna zábavné pyrotechniky v Neředíně realizuje časté ohňostroje 
• předseda komise předal materiály do informačních vitrín 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.15 hod. 
 
Příští řádné jednání komise se uskuteční 3.1.2007 
 
Zapsal  Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Ing. František Minařík 
                                                                                                      předseda KMČ č. 11 Neředín 
 
 
 

                                                                                                    
   
 
 
            

 
 


