Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 2.2.2011

Prezence: dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod.
Program:
A: zahájení
B: kontrola usnesení z jednání dne 5.1.2001
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 9 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
B. Kontrola usnesení z jednání 5.1.
C.2 – viz odeslaná pošta
E.2 - viz usnesení
C. Doručená pošta
1.
2.
3.

4.

5.

výsledky umístění preventivního radaru, na vědomí
p. Pirklová, e-mail ze dne 19.1.2011 - upozornění na problémy se zvoněním kapličky
v Neředíně – bylo postoupeno na OVVI, Mgr. V. Puhačovi
MMOl, odbor dopravy, e – mail ze dne 10.1.2011 -žádost o dodání požadavků na opravu
komunikací a chodníků v městské části Neředín na rok 2011
termín: 16.2.2011
odpovídá: členové komise
MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/4250/2009/Ji ze dne 6.1.2011 – žádost o
sdělení stanoviska k pronájmu pozemku parc. č. 314/11 a 311/13 v areálu letiště Neředín ve
vlastnictví soukromých osob Statutárnímu městu Olomouc. Komise nemá námitek.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/6359/2010/Š ze dne 27.12.2010 – žádost o
sdělení stanoviska k prodeji popř. pronájmu pozemku parc. č. 2/26 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, ul. Západní za účelem jeho užívání jako zázemí k rodinnému domu. Komise
nemá námitek
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
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D. Odeslaná pošta
1. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. MAJPRAV/2435/G/96/Pl/Sk, ze dne 24.11.2010

E. Různé
1. p. Fiala, Tř. Míru 45, se obrátil na přítomné příslušníky Policie ČR a KMČ ve věci jízdy
kamionů na tř. Míru – Policie ČR dá podnět k měření rychlosti na ul. Okružní
2. člen Sdružení za klidné sídliště p. Špitálský upozornil na přetrvávající hluk na ul. U Kovárny
a Stiborova ve večerních a nočních hodinách (po zavírací době restaurací) způsobený hosty
restaurací, vozidly tax atd. v okolí těchto podniků. Sdružení předá předsedovi komise kopii
dopisu v této věci adresovanou bývalému náměstku primátora Šmudlíkovi. Komise bude
následně iniciovat jednání s příslušným odborem MMOL, nebo s MPOl.
termín: po předání dopisu
odpovídá: předseda komise
3. OKZR OKR MMOL navrhuje při ZŠ Helsinská zřídit nové hřiště s herními prvky. KMČ tuto
investici podporuje.
4. předseda komise informoval o jednání, které se uskutečnilo na odboru životního prostředí
MMOl ve věci rozšíření systému třídění bioodpadu do všech městských částí. V Neředíně
bude v roce 2011 svoz zahájen 7.4.2011 a dále pak každý sudý čtvrtek.
5. zelená plocha v lokalitě rodinných domů Na Vršku – odd. koncepce zeleně a rekreace OKR
MMOL vypracovalo pro tento prostor studii „Park západní“. Komise prověří časový horizont
možné realizace tohoto objektu včetně zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.
Současně prověří na OŽP a na OKZR OKR názor na možnosti výsadby stromů na některé
části této plochy v rámci náhradních výsadeb, ještě před realizací modelace terénu. Komise
současně požádá OI MMOL o zpracování dalšího stupně PD.
termín: 2.3.2011
odpovídá: předseda komise
6. opětovně dochází k vyplavování sklepů na ul. Letců a Na Vyhlídce. KMČ uplatní požadavek
na odd. vodního hospodářství OŽP MMOL na svolání jednání v této věci s cílem nápravy
termín: 6.4.2011
odpovídá: Miroslav Bureš
7. Masopustní obchůzka po Neředíně se uskuteční v neděli,6. března. Zahájení na konečné
tramvaje č. 2,7 v 15.0 hod.
8. Slavnostní setkání seniorů městské části Neředín – první pololetí roku 2011 – se uskuteční
v pondělí, 21.března 2011 v 14.0 hod. v obřadní síni olomoucké radnice
9. Na jednání byli přítomni zástupci PČR č. 320939 a 320624

USNESENÍ
Jednání KMČ ukládá:
E.2. z 5.1.2011 – projednáno s OŽP MMOL, nesouhlas
C.3.
termín: 16.2.2011
odpovídá: členové komise
C.4.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
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C.5.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
E.2.
termín: po předán dopisu
odpovídá: předseda komise
E.5.
termín: 2.3.2011
odpovídá: předseda komise
E.6.
termín: 6.4.2011
odpovídá: Miroslav Bureš

Jednání bylo ukončeno v 19.0 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 2.3.2011
Zapsala: Kateřina Vařeková
Zpracoval: Ing. František Minařík
Zápis byl projednán s OVVI MMOL dne: 25.2.2011

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín

Přílohy: prezenční listina
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