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Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 6.1.2010  
 
 

 
 
Přítomni: Ing. Minařík František, Jurtík  Jaromír, Šulc  Jaroslav,  Kou řil  Jan, Vařeková  Kateřina, 
Mgr. Vodáková  Soňa, MUDr. Gremlicová  Bohumila, Bureš  Miroslav 
 
 
Omluveni: Polívka  Petr 
 
 
Po prezenci zahájil předseda  v 17.0 hod. jednání komise městské části a řídil je po celou dobu 
jednání. Během jednání  bylo přítomno 9 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání 
usnášeníschopná. 
 
 
Program: 

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení z jednání dne 2.12.2009 
• C: doručená pošta 
• D: 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 
usnášeníschopná. 
 
 
B. Kontrola usnesení z jednání dne 2.12.2009  
 
E.4. z 4.11.2009 
návrh úpravy vodorovného značení na Tř. Míru – úkol trvá,  
termín: 3.2.2010 
odpovídá: Miroslav Bureš 
E.1.a: úkol trvá   
termín: průběžně 
odpovídá: Jaromír Jurtík 
E.1.b: úkol trvá 
termín: průběžně 
odpovídá: předseda komise 
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E.2.a: splněno 
E.2.b: úkol trvá 
termín: 3.2.2010 
odpovídá: Miroslav Bureš 
 
 
C. Doručená pošta  
 

1. MPO, výsledky umístění represivního a preventivního radaru, na vědomí 
2. MmOl, odbor životního prostředí – SmOl/ŽP/55/9830/2009/Hu ze dne 21.12.2009 – stavební 

povolení „Kasárna Neředín – regenerace areálu, II. Etapa, 2. stavba – vodní díla“, na vědomí 
3. Miloslava Vurmová, e-mail ze dne 4.1.2010 – žádost o součinnost KMČ ve věci 

nepovoleného parkování na městském pozemku. Odpověď : předseda komise, e-mail dne 
4.1.2010   

4. MmOl, odbor dopravy – SmOl/OD/109/1999/09/Mut ze dne 2.12.2009 – odpověď k žádosti o 
doplnění dopravního značení na ul. Gen Píky před bytovým dome č.o.4. Komise nemá 
kontakt na žadatele úpravy. 

5. OVVI  -  zápis ze setkání  předsedů KMČ se zástupci RMO a městských organizací dne 
26.11.2009, na vědomí 

 
 

 
D. Různé 
 

1. Diskuze s PČR a MP o problematice dopravní obsluhy objektu firmy Algraf na tř. Míru. 
2. Obyvatelé RD, které budou dotčeny stavbou „Polyfunkční objekt tř. Míru“ na parcele p.č. 

65/10 předali komisi „Připomínky k zahájení územního řízení“. K této stavbě proběhla 
následná obsáhlá diskuze. Záměr bude  projednán na veřejném ústním jednání dne 
12.1.2010 v 8,30 hod. v budově Magistrátu města Olomouc, Hynaisova 10. 

 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.15 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční  3. ledna 2010 v 17.0 hod. 
 
Zapsal: Kateřina Vařeková 
Zpracoval : Ing. František Minařík 
 
Zápis byl projednán s OVVI dne 21.1.2010 
 
 
 
 
                                                                                                          Ing. František Mina řík 
                                                                                                      předseda KMČ č.12 Neředín 
      
 
 
 
 


