Komise městské části č.12 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 6.5.2009

Přítomni: Ing. Minařík František, Jurtík Jaromír, Polívka Petr, Šulc Jaroslav, Vařeková Kateřina,
Mgr. Vodáková Soňa, Kouřil Jan, MUDr. Gremlicová Bohumila
Omluveni: Bureš Miroslav
Jednání, které řídil předseda komise Ing. František Minařík, bylo zahájeno v 17,00 hod.
Program:
• A: zahájení
• B: kontrola usnesení
• C: odeslaná pošta
• D: doručená pošta
• E: různé
K jednotlivým bodům:

B: kontrola usnesení
F.2. viz odeslaná pošta 2
F.3. jednání se uskutečnilo 15.5.2009 za účasti: Mgr. Vladimír Puhač, Bc. Jakub Pešata, Kateřina
Vařeková, Jaromír Jurtík, Ing František Minařík v kanceláři Mgr. V. Puhače. Závěry – viz E3, různé

C: odeslaná pošta
1. MmOl, majetkoprávní odb., č. j. SmOl/Maj/22/6493/2008/Ji ze dne 19.2.2009 – žádost o
sdělení stanoviska k pronájmu, výkupu nebo směně pozemků parc. č. 265/5, 265/139,
265/140, 265/262, 265/138 v k. ú. Neředín – komise doporučuje v pořadí: výkup, směna,
pronájem. Komise podporuje jakékoliv řešení, které zachová funkci uvedenou v ÚPnSÚ, tj.
parková zeleň.
2. MmOl, odb. životního prostředí, RNDr. Petr Loyka, CSc. ze dne 27.4.2009 – postoupení
žádosti o řešení situace s hlučností útulku pro opuštěná zvířata v Neředíně.
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D: doručená pošta
1. Technické služby města Olomouce, a.s. – ze dne 28.4.2009 – přehled činností v měsíci
květnu
2. výsledky umístění preventivního radaru
3. MmOl, majetkoprávní odb., č. j. SmOl/Maj/22/898/2009/To ze dne 20.3.2009 – žádost o
sdělení stanoviska k prodeji pozemků parc. č. 1511/1 a část parc. č. 615/13, které se
nacházejí pod stavbami trafostanic. Objekty jsou ve vlastnictví ČEZ Distribuce a. s. –
komise nemá námitek
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
4. MmOl, majetkoprávní odb., č. j. SmOl/Maj/22/1628/2009/Ha ze dne 30.3.2009 – žádost o
sdělení stanoviska k převodu nájmu části pozemku parc. č. 469 v k. ú. Neředín, zahrádka –
komise nemá námitek
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
5. MmOl, majetkoprávní odbor, č.j.SmOl/Maj/22/2226/2009/To ze dne 20.4.2009 - žádost o
sdělení stanoviska k prodeji p.č. 242/1, 242/2, 242/4,247/8, 255/1, 1034/5 za účelem zřízení
zeleně. Dle ÚPnSÚ Olomouc se parcely nachází ve funkční ploše ZR – zeleň rekreační
sloužící pro veřejné užívání. Předmětným prostorem je vedena trasa cyklistické stezky.
Komise prodej nedoporučuje.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
6. MmOl, odb. koncepce a rozvoje, č. j. SmOl/OKR/19/2514/2008/Ga ze dne 31.3.2009 –
oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. XVI Územního plánu sídelního útvaru
Olomouc - technologický park v k. ú. Slavonín
7. Michal Pich, Klusákova 45, Olomouc – e-mail ze dne 13.4.2009, žádost o schůzku ve věci
petice k nepovolené stavbě RD s ordinací v lokalitě Na Vršku. Schůzka se uskutečnila u
předsedy komise dne 15.4.2009 a proběhla na úrovni vzájemné výměny informací bez
zásadních závěrů.
8. MmOl, odb. vnějších vztahů a informací, Mgr. Puhač, e-mail ze dne 10.4.2009 – přeposlání
urgence odboru život. prostředí /Ing. Štěpánková/ ve věci prořezu keřů na ul. Okružní a
výsadby živého plotu na ul. Polit. vězňů
9. MmOl, OŽP, Ing. A. Steinerová – e-mail ze dne 20.4.09 – Informace o realizaci požadavků
obyvatel domu č. 44-54 na tř. Svornosti. Ořez keřů byl již proveden, odstranění lavičky bylo
zařazeno do harmonogramu prací pracovníků TSMO
10. člen KMČ M. Bureš, e-mail ze dne 22.4.09 - výňatek z dopisu Mgr. Poučkové s dotazem na
možné pronájmy letiště za účelem konání kulturně sportovních akcí typu tuning party atd.
Pro informace je třeba se obrátit na 1. náměstka primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka.
Informaci předá p. Bureš.
termín: 3.6.2009
odpovídá: p. Bureš
11. MmOl, odb. vnějších vztahů a informací, č.j. SmOl/OVVI/97/19/2009/JP ze dne 22.4.09 –
informace o schválení názvů nových ulic Zastupitelstvem města Olomouce – v k. ú. Neředín
pro lokalitu Sladké město byly schváleny názvy ulic: Aloise Rašína a Edvarda Beneše
12. MmOl, odb. vnějších vztahů a informací - seznam ulic na kterých byly schváleny Radou
města Olomouce opravy komunikací – z požadavků KMČ Neředín nebyl schválen žádný

E: různé
1. člen komise p. Kouřil upozornil na občasnou potřebu kropení ul. Gen. Píky, kde je zvýšená
prašnost v důsledku výstavby domů. Obyvatelé ul. Gen. Píky v tomto smyslu žádné
stanovisko nepředali.
2. Jednání s Mgr.V. Puhačem ve věcech řešení stížnosti občanů ul. Na Vyhlídce a Letců na
zaplavování sklepů rodinných domů, dopravního zklidnění ulic Letců, Jožky Jabůrkové……,
informace o proinvestovaných prostředcích komise za rok 2008 a průběhu revitalizace
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studánky na ul. Úvoz se uskutečnilo dne 15.5.2009 u Mgr. Puhače za účasti Mgr. Vladimíra
Puhače, Bc. Jakuba Pešaty, Kateřiny Vařekové, Jaromíra Jurtíka a Ing. Františka Minaříka.
K jednotlivým záležitostem bylo ze strany OVVI sděleno:
- stížnost občanů na zaplavování sklepů – v současné době není nijak řešeno
- dopravní zklidnění ulic Letců…… - v současné době zpracovává projektovou dokumentaci
fa. SEKNE
- revitalizace studánky – dořeší Bc. Jakub Pešata
- proinvestované prostředky komise za rok 2008 – komise nevlastní a nehospodaří
s žádnými skutečným finančními prostředky, informace o jejich proinvestování za rok 2008
nebyly komisi sděleny
Po vzájemné výměně názorů bylo dohodnuto, že dalšímu možnému informačnímu šumu
mezi OVVI a KMČ č. 12 Neředín budou obě strany předcházet důsledným dodržováním čl. 10
Statutu komisí městských částí.

Usnesení
Jednání KMČ č.12 Neředín ze dne 6.5.2009 ukládá:
D.3.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
D.4.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
D.5.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
D.10.
termín: 3.6.2009
odpovídá: p. Bureš

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.
Příští jednání komise se uskuteční ve středu 3. 6. 2009 v 17.00 hod.
Zapsala: Kateřina Vařeková
Zpracoval: Ing. František Minařík

Zápis byl projednán s Mgr. Vladimírem Puhačem dne 25.5.2009

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín
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