
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 

ze dne 4.7.2007   
 
 

 
P�ítomni: 
Ing. František Mina�ík, MUDr. Bohumila Gremlicová, , Jaromír Jurtík,  
Mgr. So�a Vodáková, , Kate�ina   Va�eková, Petr Polívka, Jan Kou�il 
 
                
Omluveni: 
Jaroslav Šulc 
 
 
Nep�ítomni:  
Miroslav Bureš 
 
 
Program: 
 

• zahájení 
• p�ehled pln�ní úkol� z jednání komise dne 13. 6. 2007 
• odeslaná pošta 
• doru�ená pošta 
• r�zné 
 

 
K jednotlivým bod�m programu: 
 
 
P�ehled pln�ní úkol� z jednání dne 13.6.2007 
 
 

• �.j. SmOl/Maj/22/2121/2007/Ženoži�ková ze dne 16. 5. 2007 – odesláno 
• �.j. SmOl/Maj/22/1544/2007/Ru ze dne 23. 5. 2007 – úkol trvá 
      termín: ihned 
      odpovídá: p�edseda komise 
• �.j. SmOl/Maj/168/2002/Ji  ze dne 27. 4. 2007 – úkol trvá 

  Komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 



      termín: ihned 
      odpovídá: p�edseda kmise  
• �.j. SmOl/Maj/22/1126/2007/Le, SmOl/Maj/22/1127/Le, SmOl/Maj/22/1128/Le ze dne 

26.4.2007 – úkol trvá 
      termín: ihned 
      odpovídá: p�edseda komise   
• �.j. SmOl/Maj/22/677/2007/Ji ze dne 26. 4. 2007 – úkol trvá 
      termín: ihned 
      odpovídá: p�edseda komise 
• Mgr. Puha� ze dne 10.5.2007 – odesláno 
• žádost p. Va�ekové o sou�innost s komisí Topolany, p�íst�ešek s lavi�kou na zastávce 

autobusu U h�bitova – úkol trvá 
      termín: 1.8.2007 
      odpovídá: p�edseda komise 
• návrh investic na rok 2008 – úkol trvá 

            termín: ihned 
            odpovídá: p�edseda komise       
 
 
Doru�ená pošta 
 
 

• výsledky umíst�ní preventivního radaru 
• výsledky umíst�ní represívního radaru 
• p�ehled �inností TsmO na m�síc �erven 
• zápis z jednání p�edsed� KM� v ze dne 31. 5. 2007 
• od JUDr. Dorazilové ze dne 25. 6. 2007 
• �.j. SmOl/Maj/22/2469/2007/Ji ze dne 26. 6. 2007 – žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu 

majetku – jedná se o objekt bez �.p.  65 parc. �. 1330/1 zastav�ná plocha o vým��e 35 m2  

v k.ú. Ne�edín a parc. �. 1330/2 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 574m2  v k.ú. Ne�edín.  
Objekt bude pronajat za ú�elem z�ízení depozitního skladu knih. KM� nemá námitek. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 
 

R�zné 
 
 

• jednání komise se zú�astnili strážníci ze  služebny MP  na Tererov� nám�stí,  
            služ. �. 067, 186 

• jednání komise se zú�astnila p. Dvo�áková, Pol. v�z�� 2, která upozornila na nar�stající 
po�et heren v Olomouci. KM� zjistí, jaký byl nár�st po�tu t�chto za�ízení za posledních 
n�kolik let po obdržení dotazu v písemné form� 

• p�edseda komise p�edal materiály do informa�ních vitrín 
• hlasování o vyjmutí návrhu kruhového objezdu na k�ižovatce ulic Pražská x Erenburgova 

z registru investic MmOl – jednomysln� schváleno vyjmutí 
termín: 1.8.2007 
odpovídá: p�edseda komise 

 
Jednání bylo ukon�eno v 18,30 hod. 
 
P�íští �ádné jednání komise se uskute�ní 1. 8. 2007 
  
Zapsala: Mgr. So�a Vodáková 
Zpracoval: Ing. František Mina�ík 

                                                                                             Ing. František Mina�ík 
                                                                                                       p�edseda KM� �. 12 Ne�edín 


