Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 24.8.2011
Přítomni: Šulc Jaroslav, Vařeková Kateřina, Polívka Petr, Kouřil Jan, Jurtík Jaromír, Mgr.
Vodáková Soňa, Mgr. Ludma Lubor, Bureš Miroslav, Šarapatka Petr, Ing. Skoumal Martin
Omluveni: Ing. Minařík František, Bc. Haviger Radek, MUDr. Gremlicová Bohumila, RNDr. Fišer
Jiří, Ph.D.
Nepřítomni: Záhora Benedikt
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídila Kateřina Vařeková.

Program:
A: zahájení
B: kontrola usnesení
C: doručená pošta
D: odeslaná pošta
E: různé
A.Zahájení
Po prezenci zahájila Kateřina Vařeková v 17,00 hod. jednání komise městské části a řídila je po
celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 10 členů komise. Komise byla po celou dobu
jednání usnášeníschopná.
B. Kontrola usnesení
viz odeslaná pošta

C. Doručená pošta
1.
2.
3.
4.

OVVI, Mgr. V.Puhač, e-mail (23.8.11) – na vědomí, žádost o vyklizení nepotřebného
vybavení z jednací místnosti KMČ Neředín
OVVI, Mgr. V.Puhač, e-mail (23.8.11) – na vědomí, žádost o zapůjčení zařízení TOI
na
Neředínské slavnosti dne 17.9.11
OVVI, Mgr. V. Puhač, e-mail (22.8.11) - na vědomí, žádost o vyhotovení projektové
dokumentace na stavební úpravy jednací místnosti KMČ Neředín, ul. Polit. vězňů
MMOl, odbor životního prostředí, č. j. SMOl/ŽP/55/5394/2011/Ste ze dne 1.7.11 – žádost o
stanovisko k umístění lavičky k domům na ul. Norská 27 – 29. Komise nemá námitek
Schváleno

1

5.

6.

7.
8.
9.
10.

termín: ihned
odpovídá: předseda komise
MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/4128/2011/Pr ze dne 8.8.11 – žádost o sdělení
stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 515/1 v k. ú. Neředín, obec Olomouc za účelem
rozšíření zázemí k rodinnému domu a parkování. Komise nemá námitek.
Schváleno
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/3007/2011/ Sk ze dne 22.7.11 – žádost o
sdělení stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 515/2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc,
na tř. Míru za účelem umístění informačního navigačního značení. Návrh umisťuje
informační navigační zařízení do blízkosti křižovatky silnice II.tř.č.II/448 Tř. Míru s ul.
Neředínská. Jedná se o křižovatku s vysokým počtem dopravních nehod – lze doložit
grafickou statistikou. Poslední smrtelná nehoda má datum duben 2011. V souvislosti s touto
skutečností uplatnila KMČ cestou OD MMOL návrh na zkrácení tramvajového ostrůvku u
zastávky MHD Hřbitovy ve směru do města a to z důvodu výrazné potřeby zlepšení
rozhledových poměrů a zvýšení bezpečnosti při odbočování na této křižovatce. Vzhledem
k tomu, že se navíc jedná o reklamní panel s převíjecím systémem o rozměru 1912 x 1328
mm nesouhlasí komise s pronájmem části předmětného pozemku za uvedeným účelem.
Schváleno
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
MMOl, odbor životního prostředí, SMOl/ŽP/55/4931/2011/Zv – záznam z ústního jednání
konaného dne 29.6.11 ve věci opakovaného zatápění sklepů na ul. Letců a Na Vyhlídce
člen komise Miroslav Bureš, e-mail ze dne 14.7.2011, na vědomí, – nabídka redakci
Olomouckého večerníku k součinnosti při propagaci Neředínských slavností.
TSMO ze dne 26.7.2011 – plán činnosti v měsíci srpnu
MMOl, odbor investic ze dne 25.7.11, příprava rozpočtu na rok 2012 – žádost o zaslání
návrhů na realizaci investic zajišťovaných prostřednictvím statutárního města Olomouce
v území, které spadá do působnosti KMČ č.12.

D. Odeslaná pošta
1.
2.
3.
4.

5.

MMOL, OŽP ze dne 29.8.2011, k č.j. SMOL/ŽP/55/5394/2011/Ste ze dne 1.7.2011 –
odpověď na žádost o umístění lavičky
MMOL, odb. majetkoprávní, k č.j. SMOL/Maj/22/3007/2011/Sk ze dne 22.7.2011 –
informační navigační zařízení
MMOL. Majetkoprávní odbor, č.j. SMOL/Maj/22/4128/2011/Pr ze dne 8.8.2011 – rozšířen
zázemí k rodinnému domu při ul. Pražská
MMOl, OI, Ing. Ivo Tichý, e-mail ze dne 29.8.2011 – návrh na realizaci investic zajišťovaných
prostřednictvím statutárního města Olomouce na rok 2012 v území, které spadá do
působnosti KMČ Neředín
TSmO, e-mail 22.9.2011 – kontrola stavu nátěrů sloupů VO v Neředíně

E. Různé
1.
2.

3.
4.

p. Procházka se obrátil na komisi s dotazem na uskutečnění opravy chodníků a vozovky na
ul. Gen. Píky. Dle sdělení OI MMOL budou práce zahájeny v měsíci říjnu tohoto roku.
odpověď Městské policie na dotaz ve věci zvýšeného provozu těžké dopravy na ul.
Neředínská - ulice je označena značkou zákaz vjezdu nákladních vozidel s dodatkovou
tabulkou „mimo zásobování“. .
parkování vozidel na křižovatce Neředínská x Družstevní – MPO řešila výzvou na místě
o umístění represivního radaru na tř. Míru je třeba požádat oficiální cestou
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5.
6.

2.8.2011 se uskutečnilo na MMOl, odboru investic vstupní jednání s projektantem parku
Západní.
jednáni se zúčastnil strážník MPO č.157

USNESENÍ
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů.
Komise ukládá:
C.4. Komise nemá námitek
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
C.5. Komise nemá námitek
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
C.6. Komise nesouhlasí
termín: ihned
odpovídá: předseda komise

Jednání komise bylo ukončeno 19.0 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 7.9.2011
Zapsal: Kateřina Vařeková
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín

Přílohy: prezenční listina
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