Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 5.6.2013

Přítomni:
Vařeková Kateřina, Šulc Jaroslav, Kouřil Jan, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D., Mgr. Soňa Vodáková, Jaromír
Jurtík DiS., Mgr. Lubor Ludma, Miroslav Bureš, Benedikt Záhora
Omluveni:
Ing. František Minařík
Nepřítomni:
Petr Šarapatka, Bc. Radek Haviger, Petr Polívka,
Hosté: RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
Prezenční listina je nedílnou součástí originálu tohoto zápisu.
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil pověřený člen komise p. Jaroslav Šulc.
Program:
• A: zahájení
• B: kontrola usnesení
• C: doručená pošta
• D: odeslaná pošta
• E: různé
A. Zahájení
Po prezenci zahájil p. Jaroslav Šulc v 17,00 hod.jednání komise městské části a řídil je po celou
dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 9 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání
usnášeníschopná.
B. Kontrola usnesení
E.5 z 3.4.2013 – zastávka MHD Pod Letištěm. Úkol trvá. Odpovídá: p. Bureš, p. Záhora
Komise bod vypouští ze sledování. Zpracovatelé po splnění úkolu tuto skutečnost následně
oznámí na řádném jednání komise.
C. Doručená pošta
1. Městská policie Olomouc – žádost o stanovisko KMČ k restauračním předzahrádkám, doplnění
tabulky. V přiložené tabulce nejsou uvedeny žádné předzahrádky nacházející se na území
místní příslušnosti KMČ Neředín
2. MMOl, OŽP, odd. vodního hospodářství – oznámení veřejnou vyhláškou „Ulice Neředínská, U
Dvora, Letců – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí – vodní díla“ – změna stavby před
dokončením
3. TSMO a.s. – plán prací na měsíc červen 2013
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4. TSMO a.s. – zápis o odevzdání a převzetí díla – schody Helsinská a Okružní 7, 9
5. p. Bureš oznámil 22.5. e-mailem spolu s fotodokumentací poškození vozovky na Tř. Míru
6. OVVI – objednávka č. OB01196/13/OVVI-KMC – oprava části chodníku ul. U Kovárny č. p. 61, š.
objednávka č. OB01195/13/OVVI-KMC – oprava části chodníku ul. U kovárny od č. p. 61 po
garáže
7. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/3838/2006/Čí ze dne 6.5.13 – žádost o sdělení
stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 265/8 v k. ú. Neředín, ul. Keltská a Pod Letištěm za
účelem zřízení a užívání parkovacích míst pro 2 osobní auta. Komise prodej nedoporučuje.
Zdůvodnění viz vyjádření komise majetkoprávnímu odboru MMOL.
Schváleno
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
8. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/2140/2013/Bra ze dne 15.5.13 – žádost o sdělení
stanoviska k pronájmu, prodeji části pozemku parc. č. 247/3 v k. ú. Neředín, ul. Neředínská za
účelem zřízení parkoviště. Komise prodej nedoporučuje. Zdůvodnění viz vyjádření komise
majetkoprávnímu odboru MMOL.
Schváleno
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
9. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/1690/2013/Ji ze dne 22.4.13 – žádost o sdělení
stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 429/4 v k. ú. Neředín, Tř. Míru (u letiště) za
účelem zázemí a zahrady k bytu v budově č. p. 889, bude oplocen. Komise nemá námitek ke
krátkodobému pronájmu. V ÚPnSÚ Olomouc se na tomto pozemku počítá se smyčkou
prodloužené tramvajové trati.
Schváleno
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
10. MMOl, odbor dopravy – e-mail Ing. Říhové s prosbou o spolupráci při pořádání větších akcí
pořádaných KMČ, aby byl informován Dopravní podnik města Olomouce.
11. OVVI – sdělení o odvolání Ing. Skoumala z funkce clena komise, schváleno RMO dne 23.4.13
12. MMOl, OS, OPK č. j. SMOl/OPK/79/1498/2013/Št ze dne 9.5.13 - rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání komunikace – ul Čechova, havárie vodovodního řadu
13. MMOl, OS, OPK č. j. SMOl/OPK/79/1529/2013/Št ze dne 9.5.13 - rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání komunikace – ul. Neředínská 30, havárie vodovodního řadu
14. MMOl, OS, OPK č. j. SMOl/OPK/79/1660/2013/Št ze dne 16.5.13 - rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání komunikace – Tř. Svornosti 46-50, výměna kabelu NN
15. MMOl, OS, OPK č. j. SMOl/OPK/79/1682/2013/Št ze dne 13.5.13 - rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání komunikace – ul. Letců 22,27 – VNk, DTS, NNk
16. MMOl, OS, OPK č. j. SMOl/OPK/79/1504/2013/Št ze dne 26.4.13 - rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání komunikace – ul. Západní 17, skládka stavebního materiálu
17. MMOl, odbor životního prostředí č. j. SMOl/ŽP/55/1285/2013/Jar ze dne 22.4.13 – dohoda o
povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, parc. č. 487/4 v k. ú. Neředín, ul. Norská 20-24,
pojíždění vrtné soupravy
18. MMOl, odbor životního prostředí č. j. SMOl/ŽP/55/1185/2013/Jar ze dne 15.4.13 – dohoda o
povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, parc. č. 592 v k. ú. Neředín, ul. Dělnická 21 –
havárie vodovodního řadu
19. Městská policie - vyhodnocení měření rychlosti na Tř. Míru ve dnech 11.3.2012 až 15.3.2012
D. Odeslaná pošta
1. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/1318/2013/Bra ze dne 8.4.13 – žádost o sdělení
stanoviska prodeji části pozemku parc. č. 487/53 v k. ú. Neředín v ul. Rumunská za účelem
stavby garáže pro osobní automobil. Komise nemá námitek
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2. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/798/2013/Ji ze dne 22.3.13 – žádost o sdělení
stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 584/1 v k. ú. Neředín, ul. Keltská za účelem stavby
rodinného domu. Komise prodej nedoporučuje.
3. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/979/2013/Ji ze dne 4.4.13 – žádost o sdělení
stanoviska k prodeji či pronájmu části pozemku parc. č. 1386 v k. ú. Neředín za účelem rozšíření
zázemí k budově č. p. 889 na pozemku parc. č. 1385. Komise prodej ani pronájem
nedoporučuje.
4. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/1054/2012/Bra ze dne 28.3.13 – žádost o sdělení
stanoviska ke směně pozemků parc. č. 420/100 a 420/114 v k. ú. Neředín za účelem využití dle
platného Územního plánu. Komise směnu nedoporučuje
5. OVVI – zaslání požadavku na realizaci prioritních investičních akcí na rok 2013
E.

Různé

1. p. Bureš navrhl uspořádat v roce 2014 Neředínské slavnosti
Schváleno
2. Jednání se zúčastnil strážník MPO č. 157

USNESENI
C.7. termín: ihned
odpovídá: předseda komise
C.8. termín: ihned
odpovídá: předseda komise
C.9. termín: ihned
odpovídá: předseda komise
Jednání bylo ukončeno v 19.0 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 3.7.2013
Zapsala: Kateřina Vařeková

Jaroslav Šulc
člen KMČ č.12 Neředín

Přílohy: prezenční listina

____________________________________________________________________________
kontakt: tel. 588 488 383

e-mail frantisek.minarik@olomouc.eu
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