Komise m stské ásti .12 Ne edín

Zápis
z jednání komise m stské ásti .12 Ne edín
ze dne 5.3.2008
P ítomni: Ing. František Mina ík, MUDr. Bohumila Gremlicová, Jaromír Jurtík, Jan Kou il
Petr Polívka, Mgr. So a Vodáková, Kate ina Va eková, Jaroslav Šulc, Miroslav Bureš
Hosté: RNDr. Jana Matzenauerová, vedoucí odd. odpadového hospodá ství a pé e o prost edí
OŽP MmOl
Pavel Musil - TSMO
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání ídil p edseda komise Ing. František Mina ík.
Program:
• A. zahájení
• B. kontrola usnesení z jednání komise dne 6. 2. 2008
• C. odeslaná pošta
• D. doru ená pošta
• E. r zné
K jednotlivým bod m:
B. Kontrola usnesení z jednání dne 6. 2. 2008
•
•
•
•
•
•
•
•

B6 ze 4. 12.2008, spln no - p edm tný p echod na Hn votínské ulici bude obnoven za
p edpokladu souhlasu P R.
E4 ze 4. 12.2008, spln no - oprava silni ní obruby na nám. Terera – p. Lengyel do eší
osobn s Mgr. V. Puha em.
D1 – spln no, viz odeslaná pošta
D2 – spln no, viz R zné
D5 – spln no, viz odeslaná pošta
D6 – dtto
D7 – dtto
E6 - p íprava besedy se zástupci MmOl, úkol trvá. MUDr. Gremlicová p edjedná s Ing.
Žalákovou termín a s p. Jurtíkem p ipraví na dubnové jednání komise pozvánku
s programem. Návrh len komise pozvat na besedu pana J. Kubeše prov í p edseda
komise.
termín: 2.4.2008
odpovídá: MUDr. Gremlicová, p. Jurtík, p edseda komise
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• E7 – zápach z kanalizace v prostoru p ed bistrem U letc na t . Míru, úkol trvá podrobnosti do eší p. Jurtík.
termín: 2.4.2008
odpovídá: p. Jurtík
• E 8 – návrh na drobné investice – úkol trvá
termín: 2.4.2008
odpovídá: p edseda komise
C. Odeslaná pošta
•
•
•
•

dle kontroly usnesení D.1. majetkoprávní odbor SmOl –
18. 12. 2007
dle kontroly usnesení D.5. majetkoprávní odbor SmOl –
16. 1. 2008
dle kontroly usnesení D.6. majetkoprávní odbor SmOl –
16. 1. 2008.
dle kontroly usnesení D.7. majetkoprávní odbor SmOl –
4. 1. 2008.

.j. MAJ-/22/7866/2007/Sk ze dne
.j. MAJ-/22/7348/2007/Kli ze dne
.j. MAJ-/22/6150/2007/Ji ze dne
.j. MAJ-/22/8520/2006/ i ze dne

D. Doru ená pošta
1.
2.
3.
4.
5.

OKR MmOl - .j. SmOl/OKR/19/438/Šn ze dne 14. 2. 2008 – oznámení o projednání zadání
souboru zm n . XIX ÚPnSÚ Olomouc. Návrh bude k nahlédnutí v informa ních vitrínách.
OŽP MmOl - .j. SmOl/ŽP/55/1401/Hu ze dne 15. 2. 2008 – oznámení ve ejnou vyhláškou
o zahájení vodoprávního ízení – kolaudace vodních d l souvisejících s realizací rychlostní
komunikace R 35, stavba 3508, K elov – Slavonín, 1. etapa
výsledky umíst ní preventivního radaru
výsledky umíst ní represívního radaru
zpráva o innosti MP za r. 2007

E. R zné
1.
-

návrh na drobné investice na rok 2008, úkol trvá do 2.3.2008 – nám ty již podané:
oprava nát ru kapli ky
úprava p šího propojení - zelená plocha u zastávky tramvaje H bitovy
z ízení propojovacího chodníku mezi ulicemi gen. Píky a Politických v z
nová omítka na objektu Paraklubu na letišti
dopln ní vybavenosti d tského h išt U rybní ka
termín: 2. 4. 2008
odpovídá: p edseda komise
2. Hosté:
a) t íd ní bioodpadu – jedná se o pilotní projekt, který na základ zkušeností z jiných
m st bude realizován v Olomouci ve vybrané lokalit m stské ásti Ne edín. Ob any
vybrané lokality navštíví pracovníci pov ení odborem ŽP, kte í vysv tlí obsah a
rozsah projektu. V této souvislosti se ob ané mohou rozhodnout, zda se projektu
zú astní, i nikoliv. Následn obdrží nádobu na bioodpad. Pilotní projekt se uskute ní
od dubna do íjna 2008. Odbor ŽP bude spolupracovat s TSMO, které budou
bioodpad odvážet do kompostárny.
b) K bodu kontroly usnesení D2 - sb rové soboty, záležitost sb rového místa u
objektu Elite, která již byla v KM diskutována. RNDr. Matzenauerová objasnila d vod
umíst ní sb rového místa – je nutné vysta it s p id lenými finan ními prost edky,
po et sb rových míst je omezen a proto jsou zachovaná tam, kde je vysoká ú ast
obyvatel, kte í sb rové kontejnery využívají. Dalším d vodem je skute nost, že
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3.
4.
5.

6.

7.
8.

v Ne edín se nachází sb rový dv r. lenové žádají, aby v rozpise nebylo uvád no
sb rové místo pro Ne edín – Elite.
M stská policie
p. Kou il, len komise - stížnost na ob ana, který své psy nevodí na vodítku. MP o problému
ví, reagovala opakovaným ud lením pokuty.
p edseda komise – parkování motorových vozidel na vjezdech na t . Míru v ploše
komunikací p ších – tvo í p ekážku chodc m. D razný požadavek na okamžité ešení.
p. Jurtík, len komise - upozorn ní na problémy v okolí bytového domu Politických v z
.2
p edseda komise informoval leny komise o pr b hu setkání p edsed KM se zástupci
vedení MmOl a TSmO
informace p edsedy - slavnostní setkání senior m stské ásti Ne edín se uskute ní 31.3
ve14.00 hod. v ob adní síni olomoucké radnice, za ú asti poslance Parlamentu R Ing.
Martina Tesa íka. Na p íprav setkání se podíleli spole n SPOZ MmOl a p edseda komise.
Vlastního setkání se zú astní p. Kou il a p edseda KM .
na jednání komise dne 2.4.2008 bude stanoveno po adí priorit drobných investi ních akcí na
rok 2008 a následn p edáno Mgr. V. Puha ovi
termín: 2.4.2008
odpovídá: p edseda komise
p edseda komise p edal materiály do informa ních vitrín
jednání se zú astnil strážník MPO . 157

USNESENÍ
Jednání KM

.12 Ne edín dne 5.3.2008 ukládá:

E.6. z 6.2.2008 – úkol trvá, p íprava besedy se zástupci OŽP MmOl
Termín: 2.4.2008
Odpovídá: MUDr. Gremlicová, p. Jurtík, p edseda komise
E.7. z 6.2.2008 – úkol trvá, kanalizace p ed bistrem U letc
Termín: 2.4.2008
Odpovídá: p. Jurtík
E.8. ze 2.4.2008 – úkol trvá, dopln ní návrh na drobné investice
Termín: 2.4.2008
Odpovídá: p edseda komise
E.1.
Termín: 2.4.2008
Odpovídá: p edseda komise
E.6.
Termín: 2.4.2008
Odpovídá: p edseda komise
Jednání bylo ukon eno v 19.15 hod.
P íští jednání komise se uskute ní ve st edu 2. 4. 2008.
Zapsala: Mgr. So a Vodáková
Zpracoval: Ing. František Mina ík
Ing. František Mina ík
p edseda KM
.12 Ne edín
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