Komise městské části č.12 Neředín
Zápis
z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 4.11.2009
Přítomni: Ing. Minařík František, Jurtík Jaromír, Šulc Jaroslav, Kouřil Jan, Vařeková Kateřina,
Mgr. Vodáková Soňa, MUDr. Gremlicová Bohumila, Bureš Miroslav

Omluven: Polívka Petr

Program:
• A: zahájení
• B: kontrola usnesení z jednání dne 7.10.2009
• C: odeslaná pošta
• D: doručená pošta
• E: různé
A.Zahájení
Po prezenci zahájil předseda v 17.0 hod. jednání komise městské části a řídil je po celou dobu
jednání. Během jednání bylo přítomno 8 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášení
schopná.

B. Kontrola usnesení z jednání dne 7.10.2009
D.2.:
D.6.:
E.4.:
E.6.:

splněno, viz odeslaná pošta
splněno, viz odeslaná pošta
splněno, viz odeslaná pošta
splněno, viz odeslaná pošta

C. Odeslaná pošta
1. majetkoprávní odbor MmOl, č. j. SmOl/Maj/22/4899/2009/Ji ze dne 2.9.2009 – prodej
pozemků parc. č. 265/141, 265/452, 265/454 za účelem scelení pozemků ve vlastnictví
žadatele (D.2.)
2. odbor životního prostředí MmOl, ing. Štěpánková ze dne 29.10.09 – žádost o prověření a
případnou realizaci osazení dvou laviček na spojovacím chodníku ke Globusu (E.6.)
3. odbor životního prostředí MmOl, ing. Štěpánková ze dne 27.10.09 – opakovaná žádost o
ořez zeleně na ul. Okružní a odstranění keřů růží na ul. Na Vyhlídce (E.4.)
4. Olomoucký Večerník – e-mail ze dne 27.10.09, účast zástupce Večerníku na jednání
komise (D.6.)
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5. OVVI MmOl, Mgr. V. Puhač, e-mail 22.10.09 – žádost o zatření čelního skla v jednací
místnosti
6. OVVI MmOl, Mgr. V. Puhač – e-mail 23.10.09 – žádost o informaci ve věci:
a/ zklidněná zóna v Neředíně
b/ doplnění chybějících názvů ulic
c/ stavební povolení na studánku

D. Doručená pošta
1. MPO, výsledky umístění preventivního radaru
2. MmOl, OVVI, M. Gambová – přehled udržovaných a neudržovaných chodníků v zimním
období
3. p. Hlaváček (?). Není uveden žádný kontakt. Bude uloženo u předsedy komise
4. MmOl, majetkoprávní odbor, č. j. SmOl/Maj/22/4053/2009/Sk ze dne 6.10.09 – pronájem
části pozemků par. č. 606/3 a 487/6 v k. ú. Nová Ulice za účelem narovnání majetkoprávních
vztahů - TIP STUDIO. KMČ nemá námitek
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
5. MmOl, majetkoprávní odbor, č. j. SmOl/Maj/22/8373/2006/Le/Š ze dne 30.9.09 – pronájem
části pozemku parc. č. 53/33 v k. ú. Neředín k využití jako zázemí k nemovitosti ve vlastnictví
žadatele. KMČ nemá námitek
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
6. MmOl, majetkoprávní odbor, č. j. SmOl/Maj/22/3624/2009/Pr ze dne 30.9.09 – pronájem
částí pozemků parc. č. 469 a 531/2 v k. ú. Neředín a parc. č. 985/3 a 849/30 v k. ú. Řepčín,
za účelem zřízení a užívání zeleninové zahrádky. KMČ nemá námitek
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
7. MmOl, majetkoprávní odbor, č. j. SmOl/Maj/22/4741/2009/Sk ze dne 21.10.09 – pronájem
částí pozemků parc.č. 607/1, 487/7, 588, 526/1 v k. ú. Neředín a parc. č. 480/29 v k. ú. Nová
Ulice za účelem narovnání majetkoprávních vztahů - Elektro Vaďura . KMČ nemá námitek
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
8. Miroslav Bureš. e-mail ze dne 7.10.2009 – foto dopravní značení přechodu na ul. Okružní
- foto keře růží ul. Lomená a Na Vyhlídce
jako podklad pro sdělení odboru životního prostředí MmOl
9. OVVI, Mgr. Puhač ze dne 29.10.209 – odpověď na dotazy, viz. odeslaná pošta C.6.

E. Různé
1. na pozvání komise - účast srážníků MPO p. Spurný a p. Pařík. Informovali o jmenovitém
přidělení jednotlivých ulic města jednotlivým strážníkům, viz web MPO. Dále informovali o
průběžných kontrolách problémových lokalit (Park Malého Prince, hřbitov, místa, kde se
shromažďuje mládež a bezdomovci) a o regulaci dopravy u hřbitova u příležitosti svátku
Všech svatých. Členové komise upozornili na problematické parkování vozidel na ul. Letců a
Jožky Jabůrkové
2. p. Špitálský, zastupující občanské sdružení „Klid pro sídliště“, podal podnět MPO, k
provádění kontrol v ul. U Kovárny po zavírací době jednotlivých restaurací (hluk, opilí řidiči,
hlučná taxi služba). Dále informoval komisi o záměru sdružení vyznačit oblast ohraničenou
ulicemi Foersterova – Tř. Míru – Okružní – Hněvotínská jako obytnou zónu. Dle jeho sdělení
hledá občanské sdružení možnost nastartovat řešení této záležitosti cestou spolupráce
s věcně příslušným náměstkem primátora. Předseda předal zástupci sdružení výřezy
katastrální mapy řešeného území.
3. členka komise MUDr. Gremlicová informovala komisi o jednání s ředitelem Hřbitovů ve věci
poškození opěrné zdi v prostoru zastávky MHD Hřbitovy
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4. člen komise p. Bureš navrhnul úpravu vodorovného značení na tř. Míru. Návrh bude předán
odboru dopravy MmOl. Text včetně zdůvodnění připraví p Bureš.
termín: 2.12.2009
odpovídá: p. Bureš
5. 26.11.2009 ve 14 hod. se uskuteční setkání předsedů KMČ se zástupci MmOl ve Velkém
zasedacím sále SMO na ul. Hynaisova. Účast - předseda komise, dále p. Šulc nebo
p.Vařeková
6. požadavek občanů z ul. gen. Píky – doplnit vodorovné značení v prostoru místa pro
přecházení u obytných domů č.o. 2 a 4. Bude postoupeno odboru dopravy MmOl.
termín: 2.12.2009
odpovídá: předseda komise

Usnesení
Jednání KMČ č.12 Neředín dne 4.11.2009 ukládá:
D.4.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
D.5.
termín: hned
odpovídá: předseda komise
D.6.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
D.7.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
E.4.
termín: 2.12.2009
odpovídá: p. Bureš
E.6.
termín: 2.12.2009
odpovídá: předseda komise

Jednání bylo ukončeno v 18.10 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 2. prosince 2009 v 17.0 hod.
Zapsal: Kateřina Vařeková
Zpracoval: Ing. František Minařík
Zápis byl projednán s OVVI MmOl dne 23.1.2009

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín
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