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Komise městské části č.12 Neředín 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 5.1.2011 

 
 

Prezence: dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Jednání byl zahájeno v 17.0 hod. 
 
Program: 

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení z jednání dne 1.12.2010 
• C: doručená pošta 
• D: odeslaná pošta 
• E: různé 

 
 
A. Zahájení  
 
Po prezenci zahájil předseda komise jednání a řídil je v celém průběhu. Po dobu jednání bylo 
přítomno 7 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 
 
 
B. Kontrola usnesení z jednání dne 1.12.2010  
 
E.6 ze dne 6.10.2010 – splněno 
C.6 – C12 – splněno 
 
 
C. Doručená pošta  
 
1. MMOL, odbor koncepce a rozvoje ze dne 13.12.201,oznámení o veřejném projednání návrhu 
souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc 
2. MMOL, majetkoprávní odbor, č.j.MAJPRAV/2345/G/96/Pl/Sk ze dne 24.11.2010 – žádost o 
rozšíření účelu nájmu (novinový stánek, Tř. Míru) o prodej balených potravin. Komise nemá 
námitek za podmínky, že sou částí rozší ření účelu nájmu nebude prodej alkoholických 
nápoj ů.     
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
3. OVVI MMOL, Mgr. Vladimír Puhač, e-mail ze dne 3.1.2011 (termíny jednání v roce 2011, 
organizační informace o komisích)  
 
 
D.Odeslaná pošta  
 
1. č.j.SMOL/Maj/22/2469/2007/Ji ze dne 22.10.2010 
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2. č.j.SMOL/Maj/22/5384/2010/Výs ze dne 20.10.2010 
3. č.j.SMOL/Maj/22/6547/2007/Ji ze dne 19.11.2010 
4. č.j.SMOL/Maj/22/6356/2010/Ji ze dne1.12.2010 
5. č.j.MAJ-PR/301/1998/Ji ze dne 10.11.2010 
6. č.j.SMOl/Maj/22/3434/2010/To ze dne 18.10.2010 
7. č.j.SMOl/Maj/22/5559/2010/Ji ze dne 29.10.2010 
8. č.j.SMOl/Maj/22/5572/2010/Ji ze dne 29.10.2010 
 
 
E. RŮZNÉ 
 
1. předseda komise upozornil srážníky MPO na parkování vozidel na Tř. Míru v řadících pruzích 
v blízkosti křižovatky s ul. Foerstrova a Pražská. Městská policie prošet ří a podá informaci na  
jednání KM Č dne 2.2.2011 
2. zjistit na OŽP MMOL,  zda na zelené ploše v lokalitě RD Na Vršku (p.č. 265/262, 265/5, 265/40, 
265/139 a 265/138) je možno realizovat náhradní výsadbu zeleně 
termín: 2.2.2011 
odpovídá: p ředseda komise 
3. ve smyslu e-mailu ze dne 3.1.2011, OVVI MMOL Mgr.V. Puhač, mají zájem dále pracovat v KMČ 
následující členové jmenovaní za KMČ: 
                         Jaromír Jurtík  
                         Jaroslav Šulc  
 
 
 
 
 
USNESENÍ 
 
Jednání KMČ ukládá: 
 
C.2 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.2. 
termín: 2.2.2011 
odpovídá: p ředseda komise 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční 2.2.2011 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík  
 
Zápis byl projednán s OVVI MMOL dne: 25.1.2011 
 
 
 
 
                                                                                             Ing. Fran tišek Mina řík 
                                                                                        předseda KMČ č.12 Neředín 
   
 
Přílohy: prezenční listina                     


