Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 2.5.2012
Přítomni: Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková, Miroslav Bureš, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., Bc.
Radek Haviger, Jaromír Jurtík DiS., Jan Kouřil, Petr Polívka, Petr Šarapatka, Jaroslav Šulc,
Benedikt Záhora
Omluveni: Mgr. Lubor Ludma
Nepřítomni: Ing. Martin Skoumal, Mgr. Soňa Vodáková
Prezenční listina je nedílnou součástí originálu tohoto zápisu.
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil Ing. František Minařík.
Program:
A: zahájení
B: beseda na téma Neředínský horizont
C: kontrola usnesení
D: doručená pošta
E: odeslaná pošta
F: různé
A. Zahájení
Po prezenci zahájil předseda Ing. František Minařík v 17,00 hod. jednání komise městské části a
řídil je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 11 členů komise. Komise byla po
celou dobu jednání usnášeníschopná.
B. Beseda na téma Neředínský horizont
Vedoucí odd. koncepce zeleně a rekreace odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce
Ing. L. Žaláková seznámila komisi s projektem „Krajinářská studie Neředínského horizontu
v Olomouci“ a odpověděla na dotazy členů komise.
C. Kontrola usnesení

D.Doručená pošta
1. e-mail p. Dagmar Žůrková – návrh na úpravu trasy autobusu č. 26. Bude postoupeno odboru
dopravy MMOL.
termín: 6.6.2012
odpovídá: předseda komise
Schváleno
2. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/957/2012/To ze dne 10.4.2012 – žádost o sdělení
stanoviska ke směně částí pozemků parc. č. 466/3 za 466/2, 466/6 a 478/2 v k. ú. Neředín. Jedná
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se o narovnání majetkoprávních vztahů v souvislosti se stavbou sběrového dvora v Neředíně.
Komise nemá námitek.
termín: ihned
odpovídá:předseda komise
Schváleno
3. TSMO a.s. ze dne 26.4.2012 – plán prací na měsíc květen.
4. Oldřiška Martiňáková, e-mail ze dne 24.4.2012 – informace o průběhu opravy chodníku na ul.
Foerstrova č.o. 51 – 53, na vědomí.
5. MMOl, OŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství ze dne 20.4.2012 – odpověď ve věci žádosti
občanů o instalaci odpadkových košů na psí exkrementy v ul. Norská a Gen. Píky.
6. dopis Ing. J. Kostečky ze dne 6.3.2012 – odstranění náletové dřeviny u domu Stiborova 31, na
vědomí – nepřísluší KMČ Neředín.
E. Odeslaná pošta
1. MMOl, OVVI, Mgr. V. Puhač ze dne 11.4.2012 – žádost o zajištění oprav z finančních prostředků
položek 5169 a 5171 opravy, údržba a služby.
2. MMOl, OVVI, Mgr. Puhač ze dne 22.2.2012 - nový návrh „investiční priority“ v souvislosti
s čerpáním částky na „Realizaci investičních akcí dle požadavků KMČ“ (viz. e-mail OVVI MMOL ze
dne 31.1.3012).
3. MMOl, odbor dopravy ze dne 17.4.2012 – postoupení požadavku p. Fialy na opravu chodníku na
tř. Míru u domů č.o. 43,45.

F. Různé
1. PČR upozornila na zvýšený výskyt podvodů na seniorech.
2. Členové komise upozornili PČR na nepojízdný automobil na ul. Neředínská.
3. P. Jaroslav Bartoník, Neředínská 45, požádal o přistavení kontejneru v rámci sběrových sobot na
ul. Neředínskou. Bude postoupeno OŽP MMOL.
termín: 6.6.2012
odpovídá : předseda komise
Schváleno
4. Informace z jednání pracovní skupiny (Bureš, Šulc, Fišer) s MVDr. Lakomým ve věci studánky na
ul. Úvoz – MVDr. Lakomý nabízí výměnu části předmětného pozemku, případně nabízí podílet se
na realizaci (případně revitalizaci) studánky za přispění dalšího investora. Komise se pokusí
iniciovat jednání ve složení majpr. odbor MMOL (předseda komise), MVDr. Lakomý (M. Bureš),
pracovní skupina.
termín: do 30.6.2012
odpovídá: předseda komise a M. Bureš
Schváleno
5. 4.5.2012 se uskuteční společné setkání se členy Hanáckého paraklubu Olomouc a Klubu
výsadkových veteránů Olomouc.
6. Požadavek na osázení zeleně na středním dělícím pásu na ul. Pražská. Bude projednáno s Ing.
Štěpánkovou na OŽP MMOL.
termín: 6.6.2012
odpovídá: J. Šulc
Schváleno
7. Předseda komise informoval komisi o úpravě projektové dokumentace „Park Západní“. Další
informace průběžně dle postupu prací na dokumentaci.
8. Ul. Letců 26 – po odstranění lampy zůstala v chodníku obnažená kabeláž. Prověří J. Šulc.
termín: 6.6.2012
odpovídá: J. Šulc
Schváleno
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9. Komise prověří možnosti spolupráce se zástupci fortu Křelov (Vařeková, Bureš) a zástupci rybářů
(Jurtík).
termín: 6.6.2012
odpovídá: K. Vařeková, M. Bureš, J. Jurtík
Schváleno
10. V r. 2014 uplyne 100 let od zahájení tramvajového provozu do Neředína. M. Bureš prověří
možnosti spolupráce s DPMO na případné přípravě a pořádání akce, kterou by připravila KMČ
Neředín k tomuto výročí.
11. Informace – OI MMOL podal výzvu k podání cenové nabídky na zhotovení PD „Neředín
krematorium – zastávka MHD ve směru do centra“.
12. 11.5.2012 se uskuteční jednání ve věci opravy jednací místnosti KMČ ve složení ved. odboru
vnějších vztahů a informací D. Horňáková, Mgr. V Puhač, předseda komise.
13. Jednání se zúčastnili: Městská policie (140), Policie ČR (320939)

USNESENÍ
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů.
Komise ukládá:
D.1. termín: 6.6.2012
odpovídá: předseda komise
D.2. termín: ihned
odpovídá: předseda komise
F.3. termín: 6.6.2012
odpovídá: předseda komise
F.4. termín: do 30.6.2012
odpovídá: předseda komise a M. Bureš
F.6. termín: 6.6.2012
odpovídá: J. Šulc
F.8. termín: 6.6.2012
odpovídá: J. Šulc
F.9. termín: 6.6.2012
odpovídá: K. Vařeková, M. Bureš, J. Jurtík

Jednání bylo ukončeno v 19.0 hod.
Příští jednání se uskuteční 6.6.2012
Zapsala: Kateřina Vařeková
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín

Přílohy: prezenční listina

____________________________________________________________________________
Kontakt:

tel. 588 488 383

e-mail frantisek.minarik@olomouc.eu
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