
 
 

 
 

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

ze dne 1.8.2007  
 
 

P�ítomni: Ing. František Mina�ík, Miroslav Bureš, MUDr. Bohumila Gremlicová, Jaromír Jurtík, Jan  
                Kou�il, Petr Polívka, Jaroslav Šulc, Kate�ina Va�eková 
 
 
Omluveni: So�a Vodáková 
 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání �ídil p�edseda komise Ing. František Mina�ík 
 
 
 
Program: 
 

• zahájení 
• p�ehled pln�ní úkol� z jednání komise dne 4.7.2007 
• odeslaná pošta 
• doru�ená pošta  
• r�zné 

 
K jednotlivým bod�m programu: 
 
 
 
P�ehled pln�ní úkol� z jednání dne 4.7.2007 
 
 

• �.j. SmOl/Maj/22/2121/2007/Žen ze dne 16.5.2007 – viz odeslaná pošta 
• �.j.SmOl/Maj/168/2002/Ji ze dne 27.4.2007 – dtto 
• �.j.SmOl/Maj/22/1126/Le, SmOl/Maj/22/1127/Le, SmOl/Maj/22/1128/Le ze dne 26.4.2007 – 

dtto 
• �.j.SmOl/Maj/22/677/2007/Ji ze dne 26.4.2007 – dtto 
• Mgr. Puha�, ze dne 10.5.2007 - dtto  

  Komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 



• žádost p. Va�ekové o sou�innost s KM� Topolany - dtto  
• návrh drobných investic na rok 2007 – dtto 

 
 
 
Odeslaná pošta 
 
 

• odbor majpr. - �.j. SmOl/Maj/22/2121/2007/Žen ze dne 16.5.2007 
• odbor majpr. - �.j.SmOl/Maj/168/2002/Ji ze dne 27.4.2007  
• odbor majpr. - �.j.SmOl/Maj/22/1126/Le, SmOl/Maj/22/1127/Le, SmOl/Maj/22/1128/Le ze 

dne 26.4.2007 –  
• odbor majpr. - �.j.SmOl/Maj/22/677/2007/Ji ze dne 26.4.2007  
• Mgr. Puha� ze dne 10.5.2007, odesláno 14.5.2007  
• Mgr. Puha�, dne13.7.2007, žádost p. Va�ekové o sou�innost s KM� Topolany  
• Mgr. Puha�, dne 30.7.2007, návrh drobných investic na rok 2007 
• odbor investic MmOl, dne 18.7.2007 – žádost o vyjmutí akce z registru investic, kruhový 

objezd na k�ižovatce ulic Norská -Pražská - Erenburgova  
 
 
Doru�ená pošta 
 
 

• �.j. SmOl/Maj/22/2710/2007/Le ze dne 25.6.2007, pronájem �ásti pozemku p.�.469 za 
ú�elem využití jako zeleninová zahrádka, komise nemá námitek 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 

• �.j.SmOl/Maj/22/554/2007/Go ze dne 20.6.2007 – odprodej �ásti pozemku p.�. 53/2 za 
ú�elem posunutí chodníku, komise nemá námitek 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 

• OŽP MmOl ze dne 12.7.2007 – zaslání informa�ního letáku 
• TSMO ze dne 26.7.2007 – plán prací na srpen 
• OI MmOl ze dne 19.7.2007 – žádost o p�edložení návrh� na realizaci investic zajiš�ovaných 

prost�ednictvím MmOl v území p�sobnosti KM� Ne�edín 
termín: ihned 
odpovídá: p. Šulc, p. Jurtík, p. Bureš 

• MmOl, OI, RNDr. Jana Matzenauerová, plán odpadového hospodá�ství na roky 2005 - 2010 
termín: 5.9.2007 
odpovídá: p. Šulc, p.Jurtík, p. Bureš 
 
 

R�zné 
 
 

• na jednání komise se dostavil pan Ing. Pavel Jäckl a p�edložil komisi dokument „Stavební 
úpravy v prostoru ul. Norská“. Jedná se o p�ísp�vek v rámci diskuse o napojení ul. Norská na 
ul. Pražská  

• ne jednání se dostavil pprap. Ing. J. Hikl,  OO P�R, Na Trati 78, 771 36 Olomouc, v rámci 
pravidelné sou�innosti komise s P�R. Podal krátký výklad o možnostech spolupráce s KM�. 

• na jednání byli p�ítomni strážníci MPO �. 136 a 179 
• �len komise p. Kou�il upozornil na prasklou skluzavku na d�tském h�išti na ul. Politických 

v�z��. Požadavek bude uplatn�n cestou Mgr. Puha�e na OŽP MmOl 
termín: 5.9.2007 
odpovídá: p�edseda komise 



• �len komise p. Šulc upozornil na pot�ebu úklidu na parkovišti u krematoria. Požadavek bude 
uplatn�n cestou  Mgr. Puha�e na TSmO 
termín: 5.9.2007 
odpovídá: p�edseda komise 

• p�edseda komise p�edal materiály do informa�ních vitrín 
 
 
Jednání bylo ukon�eno v 19.00 hod. 
 
 
P�íští �ádné jednání komise se uskute�ní dne 5.9.2007 
 
 
Zapsal a zpracoval: Ing. František Mina�ík 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Ing. František Mina�ík 
                                                                                           p�edseda KM� �. 12 Ne�edín 
             

   
 
 
            

 
 


