
 
 

 

 
Zápis  

z jednání komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 
ze dne  2.4.2008 

 
 
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: 

• A. zahájení 
• B. kontrola usnesení z jednání komise dne 5.3.2008 
• C. odeslaná pošta 
• D. doru�ená pošta 
• E. r�zné 

 
 
K jednotlivým bod�m: 
 
 
B. Kontrola usnesení z jednání komise dne 5.3.2008 
 

• E.6. z 6.2.2008 – úkol trvá,  p�íprava besedy se zástupci OŽP MmOl 
termín: 7.5.2008 
odpovídá: MUDr. Gremlicová, p. Jurtík, p�edseda komise 

• E.7. ze 6.2.2008 – spln�no 
• E.8. ze 6.2.2008 – spln�no 
• E.1. – spln�no 
• E.6. – spln�no 

 
 
 
 

  Komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 



C. Odeslaná pošta 
 

• majetkoprávní odbor MmOl – �.j.SmOl/Maj/22/7866/2007/Sk ze dne 18.12.2007 
•                 dtto                          �.j.SmOl/Maj/22/7348/2007/Kli ze dne 16.1.2008 
•                 dtto                          �.j.SmOl/Maj/22/6150/2007/Ji ze dne 16.1.2008 
•                 dtto                          �.j.SmOl/Maj/22/8520/2006/�í ze dne 4.1.2008 

 
 
 
D. Doru�ená pošta 
 

1. TSmO ze dne 26.3.2008 – p�ehled základních �inností a kontaktních spojení, harmonogram 
sb�rových sobot, p�ehled �inností na duben 2008 

2.       OVVI, Mgr. Puha� -  zápis ze setkání p�edsed� KM� s vedením SmOl dne 4.3.2008 
  3.       OVVI, Mgr. Puha�, mail ze dne 14.3.2008 – informace o projektu revitalizace studánky na ul.  
            Úvoz  
  4.       OVVI, Mgr. Puha� – objednávka výsadby zelen� v prostoru Tt�. Míru v blízkosti rampy pro  
            p�ší – na v�domí  
5.    MPO, Daniel Pa�ík – plán dopravních akcí zam��ených na kontrolu dodržování povolené 
          rychlosti p�i provozu na pozemních komunikacích, výsledky umíst�ní preventivního radaru 
          VIASIS II v roce 2008 (únor), výsledky umíst�ní represivního radaru PL.DOK I v roce 2008  
          (únor) 
6.    Mgr. Roman Miná�, Klusalova 21 Olomouc, ze dne 25.3.2008 – žádost o výstavbu schodišt� 
          na p.�. 277/1 za ú�elem propojení ulic Klusalova a U Letišt�. Komise za�adí do návrhu 
         drobných investic na rok 2008 z prost�edk� KM�  

termín: 7.5.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

  7.      �.j.SmOl/Maj/22/6370/2007/Ru ze dne 11.3.2008 – žádost o prodej �ásti p.�. 541/1 za  
           ú�elem výstavby garážového p�íst�ešku. V souvislosti s p�ípravou projektové dokumentace  

na rekonstrukci ul. Letc� v rozsahu mezi ulicemi Ne�edínská a Západní komise 
nedoporu�uje.  

            termín: ihned 
           odpovídá: p�edseda komise  
  8 .    MmOl, odbor koncepce a rozvoje ze dne 20.3.2008 – žádost o posouzení aktuálnosti  
          grafického p�ehledu drobných rekrea�ních ploch na území spadajícím pod KM� �.12   
          Ne�edín 

termín: do 25.4.2008 
odpovídá: p. Jurtík, p. Polívka, p.Va�eková 
 
 
 

E. R�zné 
 

1. Na jednání komise se dostavila Mgr. Helena Odstr�ilová. V souvislosti s uvedením do   
provozu první etapy západní tangenty poukázala na skute�nost, že intenzita dopravy na  
ul. Foerstrova v d�sledku tohoto nepoklesla. Navrhla �ešit tuto situaci dopravním 
zna�ením, které by vylou�ilo t�žké nákladní automobily z dopravy na této trase. Po 
diskusi bylo dohodnuto, že Mgr. Odstr�ilová tento návrh p�edá komisi písemn�. 

2. návrh na realizaci drobných investic na rok 2008 z rozpo�tu KM� (150 000.- K�.) 
Bylo odhlasovány návrhy na realizaci drobných investic v následujícím po�adí priorit:  
 

1. revitalizace pramene na ul. Úvoz 
2. dopln�ní vybavenosti d�tského h�išt� u rybníka 
3. oprava nát�ru kapli�ky na ul. Ne�edínská 
4. oprava omítky na objektu paraklubu v prostoru letišt� 
5. o�ez vrb v prostoru za restaurací U rybní�ku 
6. realizace terénních schod� na parcele p.�. 277/1, k.ú. Ne�edín 



7. úprava p�šího propojení u zastávky tramvaje 5,7 H�bitovy 
8. propojovací chodník ul. gen. Píky a ul. Politických v�z��  p�es zelenou plochu  
9. stavební úprava k�íže na parcele p.�. 547/1, k.ú. Ne�edín 
 

Bude p�edáno Mgr. V. Puha�ovi  
termín: 7.5.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

  
 
3. �len komise p. Bureš p�edal komisi žádost o zaúst�ní svodu ze st�echy objektu DTS 

3894 na ul. Letc�. Jedná se o dlouhodobý problém vyplavování dlážd�ného chodníku 
p�ed objektem. Bude p�edáno Mgr. V. Puha�ovi 
termín: 7.5.2008 
odpovídá: p�edseda komise 

4.   Informace – p�edseda komise p�edal 13.4.2008 Mgr. V. Puha�ovi materiály související  
s revitalizací pramene na ul. Úvoz   

5.  Ing. Vilém Švec p�edal komisi �áste�né podklady pro stavební úpravu k�íže na p.�. 
547/1 k.ú. Ne�edín  

 
 
 
USNESENÍ 
 
Jednání KM� �.12 Ne�edín dne 2.4.2008 ukládá: 
 

• E.6. z 6.2.2008 – úkol trvá, p�íprava besedy se zástupci OŽP MmOl 
termín: 7.5.2008 
odpovídá: MUDR. Gremlicová, p. Jurtík, p�edseda komise 

• D.6. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 

• D.7. 
termín: ihned 
odpovídá: p�edseda komise 

• D.8. 
termín: do 25.4.2008 
odpovídá: p. Jurtík, P. Polívka, p. Va�eková 

• E.2. 
termín: 7.5.2008 
odpovídá : p�edseda komise 

• E.3. 
termín: 7.5.2008 
odpovídá: p�edseda komise 
 
Jednání bylo ukon�eno v 19.00 hod. 
 
P�íští jednání komise se uskute�ní ve st�edu 7.5.2008 
 
Zapsal a zpracoval: Ing. František Mina�ík 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. František Mina�ík 
                                                                                         p�edseda KM� �.12 Ne�edín 


