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Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 5.8.2009 
 

 
 
Přítomni: Ing. Minařík František, Jurtík  Jaromír, Šulc  Jaroslav, Polívka  Petr, Kou řil Jan, Vařeková  
Kateřina, Mgr. Vodáková  Soňa, Bureš  Miroslav 
 
Omluveni: MUDr. Gremlicová  Bohumila 
 
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík. 
 
Program: 

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení z jednání dne 1.7.2009 
• C: odeslaná pošta 
• D: doručená pošta 
• E: různé 

 
K jednotlivým bodům jednání: 
 
 
B. kontrola usnesení z jednání dne 1.7.2009  
 

• D.7: viz odeslaná pošta 
• D.8: viz odeslaná pošta 
• D.9: viz odeslaná pošta 
• E.1: viz odeslaná pošta 
• E.2: viz odeslaná pošta 

 
 
C. odeslaná pošta  
 

1. (D7) MmOl, majetkoprávní odbor – SmOl/Maj/22/3184/2009/Ji ze dne 2.6.2009  
2. (D8) MmOl, majetkoprávní odbor – SmOl/Maj/22/3061/2009/Sa ze dne 2.6.2009 
3. (D9) MmOl, majetkoprávní odbor – SmOl/Maj/22/2770/2009/Ha ze dne 25.5.2009 
4. (E1) MmOl, OVVI, Mgr. V. Puhač ze dne 22.7.2009 
5. (E2) MmOl, OVVI, Mgr. V. Puhač ze dne 24.7.2009 
6. MmOl, OD, p. Petr Nezhyba ze dne 15.7.2009 – poděkování za rychlé zajištění rekonstrukce 

nevyhovujícího VO v ul. Jílová 
7. MmOl, OŽP – žádost o vysázení živého plotu na ul. Politických vězňů 
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D. doru čená pošta  
 

1. MmOl, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací – č. j. 
SmOl/OPK/79/2939/2009/Nan ze dne 17.7.2009 – rozhodnutí, kterým se povoluje užívání 
místní komunikace v ul. Politických vězňů 2 po rekonstrukci parovodu. Při pracech došlo 
k poruchám na přilehlém chodníku, způsobeným pojížděním motorovým vozidly. Firma  
GAMA G+V s.r.o. bude na tuto skutečnost upozorněna  
termín: 2.9.2009 

            odpovídá: p ředseda komise  
2. MmOl, OŽP - tabulka termínů podzimních sběrových sobot 
3. Technické služby města Olomouce ze dne 27.7.2009  – přehled činností na měsíc srpen 
4. Městská policie, email – výsledky umístění preventivního radaru VIASIS za měsíc červenec 
5. MmOl, majetkoprávní odbor – SmOl/Maj/22/3967/2009/Pr ze dne 27.7.09 – žádost o sdělení 

stanoviska k pronájmu části parcely č. 469 v k. ú. Neředín za účelem užívání zeleninové 
zahrádky – komise nemá námitek  
termín: ihned  

            odpovídá: p ředseda komise 
6. MmOl, majetkoprávní odbor – SmOl/Maj/22/4002/2009/To ze dne 13.7.09 – žádost o sdělení 

stanoviska k pronájmu části parcely č. 466/2 v k. ú. Neředín za účelem rozšíření sběrového 
dvora – komise nemá námitek  
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise  

 
 
E. Různé 
 

 
1. p. Zatloukalová a p. Philippová  - požadavek na nádoby na bioodpad pro rodinné domy 

v lokalitě ulic Norská, Rumunská, Čechova. Na rohu ulic Norská a Rumunská opakovaně 
vzniká černá skládka bioodpadu. Požadavek bude postoupen odboru životního prostředí 
MmOl.  Občané budou cestou informačních vitrín upozorněni, že  skládka je nelegální. 
termín: 2.9.2009 
odpovídá: p ředseda komise 

2.   p. Kouřil -  je třeba posekat trávu  na plochách  oplocených dětských hřišť.  
      Požadavek bude postoupen OŽP MmOl 

            termín: 2.9.2009 
            odpovídá: p ředseda komise 
      3.   p. Bureš - požadavek na doplnění stromů na ul. Foersterova ve středovém dělícím pásu  

      mezi  křižovatkami s tř. Míru a ul. Svornosti. Požadavek bude postoupen OŽP MmOl 
      termín: 2.9.2009 
      odpovídá: p ředseda komise 
4.   p. Bureš - požadavek na odstranění keřů růží v ul. Lomená a Na Vyhlídce. Požadavek bude 
      postoupen OŽP MmOl 
      termín: 2.9.2009 
      odpovídá: p ředseda komise 
5. p. Jurtík - požadavek na opravu vývěsní skříňky na ul. Nemedínská. Požadavek bude 

postoupen OVVI MmOl 
            termín: 2.9.2009 
            odpovídá: p ředseda komise 
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Usnesení 
 
Jednání KMČ č.12 Neředín dne 5.8.2009 ukládá: 
 
D.1.  
termín: 2.9.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
D.5. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
D.6. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.1. 
termín: 2.9.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.2. 
termín: 2.9.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.3. 
termín: 2.9.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.4. 
termín: 2.9.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.5. 
termín: 2.9.2009 
odpovídá: p ředseda komise  
 
 

Jednání bylo ukončeno v 18,15 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční 2. září 2009 v 17.0  hod. 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
Zápis byl projednán s OVVI MmOl dne: 27.8.2009  
 
 
 
 
 
                                                                                                  Ing.  František Mina řík 
                                                                                              předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
Přílohy: prezenční listina 


