Komise m stské ásti .12 Ne edín

Zápis
z jednání komise m stské ásti .12 Ne edín
ze dne 3.9.2008

P ítomni:, Ing. František Mina ík, Petr Polívka, MUDr. Bohumila Gremlicová, Jaroslav Šulc,
Jan Kou il, Mgr. So a Vodáková, Kate ina Va eková, Jaromír Jurtík
Omluveni: Miroslav Bureš
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. 8. 2008
• C. odeslaná pošta
• D. doru ená pošta
• E. r zné
K jednotlivým bod m:
B. Kontrola usnesení z jednání dne 6. 8. 2008
•
•
•
•
•
•
•

D.1. – viz. odeslaná pošta C1
D.2.
C2
D.3.
C3
D.4.
C4
D.5.
C5
D.6. – p edáno na IO MmOl 12.9.2008
D.12 – viz odeslaná pošta C6

C. Odeslaná pošta
1. majetkoprávní odbor – .j. SmOl/Maj/22/3189/2008/Go ze dne 7.7.2008 – odprodej pozemku
p. .324/201 dot eného stavbou Rychlostní silnice „R 35, stavba 3508.1 K elov –Slavonín, 1.
etapa“. Komise nemá námitek.
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2. majetkoprávní odbor – .j. SmOl/Maj/22/2798/2008/Sk ze dne 30.6.2008 – pronájem p. . 469.
P edm tný pozemek má sloužit jako zeleninová zahrádka. Komise nemá námitek.
3. majetkoprávní odbor – .j. SmOl/Maj/22/859/2008/Ru ze dne 9.7.2008 –žádost o prodej
pozemku p. . 541/1 za ú elem zpevn ní p ístupové cesty. Komise nemá námitek.
4. majetkoprávní odbor – .j. SmOl/Maj/22/3938/2008/Le ze dne 9.7.2008 – odprodej ásti
pozemku za ú elem rozší ení zahrady. Komise nemá námitek.
5. majetkoprávní odbor – .j. MAJ-EM/70/2004 ze dne 31.7.2008 – prodloužení nájmu za ú elem
do asného záboru pro realizaci stavby Rychlostní silnice „R 35, stavba 3508.1 K elov –
Slavonín, 1. etapa“. Komise nemá námitek.
6. odbor životního prost edí MmOl dne 23.9.2008 - žádost o vysazení živého plotu
D. Doru ená pošta
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

.j. SmOl/Maj/22/3188/2008/ í ze dne 31. 7. 2008 – žádost o sd lení stanoviska k pronájmu
ásti parc. . 53/3 ostatní plocha o vým e 40 m2 za ú elem rozší ení užívání sousedního
pozemku. Komise nemá námitek.
termín: ihned
odpovídá: p edseda komise
VEOLIA Moravská vodárenská – .j. /inv/08/ŠJ ze dne 27. 8. 2008, oznámení o zahájení
stavby – rekonstrukce vodovodních p ípojek
MPO -výsledky umíst ní represivního radaru
MPO - výsledky umíst ní preventivního radaru
MPO - plán dopravních akcí zam ených na kontrolu dodržování povolené rychlosti
Miroslav Bureš, ze dne 26.8.2008 – dopis majitel RD v ul. Na Vyhlídce na VEOLIA Moravská
vodárenská, opakované zatopení sklep – na v domí
obyvatelé DPS Pol. v z
4 ze dne 30. 7. 2008 – žádost o vysázení zelen – živého plotu
p ed budovou Domu s pe . službou Pol. v z 4. Bude postoupeno odboru životního prost edí
MmOl
termín: 1.10.2008
odpovídá: p edseda komise
TSmO, Pavla Osladilová ze dne 28.8.2008, e-mail – informace o zp esn ní obsahu zasílaných
m sí ních plán prací. Reakce na žádost KM Ne edín o zasílání podrobn jších plán - na
v domí

E. R zné
1. p. Kou il upozornil MPO na ernou skládku na travnaté ploše na rohu ulic Norská a Rumunská
2. MUDr. Gremlicová upozornila MPO na problémy s parkujícími auty v ulici J. Jab rkové.
3. p. Va eková – požadavek na pro ezání strom v D lnické ulici. Bude postoupeno Mgr. V.
Puha ovi OVVI
termín: 1.10.2008
odpovídá: p edseda komise
4. návrh rozpo tu m sta na rok 2009 – po jednání p edsedy KM na odboru investic MmOl bylo
hlasováním rozhodnuto o následujících úpravách návrhu na realizaci investic zajiš ovaných
prost ednictvím Statutárního m sta Olomouce v území, které spadá do p sobnosti komise
m stské ásti .12 Ne edín:
bod 4 – vyrovnání dlažby chodníku a dopln ní zelen na Tererov nám stí – jedná se o
údržbu, vyjmuto z návrhu, bude postoupeno odboru dopravy MmOl se žádostí o realizaci.
bod 9 – instalace dopravních zna ek a dopravn regula ních opat ení v ulici Letc a dalších,
vyjmuto z návrhu, bude postoupeno odboru dopravy MmOl se žádostí o realizaci
bod 12 – z ízení protihlukového opat ení formou zelen v ulicích Okružní a Družstevní, vyjmuto
z návrhu, bude postoupeno odboru životního prost edí MmOl
termín: p edání upraveného návrhu rozpo tu na OI MmOl do12.9.2008, ostatní do
1.10.2008
odpovídá: p edseda komise
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bod 13 – venkovní terénní schodišt v ul. Klusalova – bude ešeno na jednání KM
1.10.2008
5. p edseda komise p edal materiály do informa ních vitrín
6. jednání se zú astnili strážníci MPO . 187 a 173

dne

USNESENÍ
Jednání KM
•
•
•
•

.12 Ne edín ze dne 3.9.2008 ukládá:

D.1.
termín: ihned
odpovídá: p edseda komise
D.7.
termín: 1.10.2008
odpovídá: p edseda komise
E.3.
termín: 1.10.2008
odpovídá: p edseda komise
E.4.
termín: p edání upraveného návrhu rozpo tu na OI MmOl do 12.9.2008, ostatní do
1.10.2008
odpovídá: p edseda komise

Jednání bylo ukon eno v 18.00 hod.
P íští jednání komise se bude konat ve st edu 1. 10. 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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