Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 5.3.2014

Přítomni: Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková, Jaroslav Šulc, Jan Kouřil, RNDr. Jiří Fišer,
Ph.D., Jaromír Jurtík Dis., Pavel Zatloukal, Miroslav Bureš, JUDr. Lubor Ludma, Mgr. Soňa
Vodáková, Benedikt Záhora.
Nepřítomni: Radek Haviger, Petr Šarapatka
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
Program:
A. Zahájení
B. Kontrola usnesení
C. Doručená pošta
D. Odeslaná pošta
E. Různé

A. Zahájení
Po prezenci zahájil předseda komise 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. Kontrola usnesení

C. Doručená pošta
1. UPO, Filozofická fakulta, Katedra politologie a evropských studií, Pavel Šaradín, ze dne
28.2.2014, žádost o vyplnění dotazníku zaměřeného na problematiku ve městě Olomouci a na
KMČ.
Dotazníky byly rozdány na jednání komise s tím, že členové je neprodleně vyplní. Následně
tajemnice komise Kateřina Vařeková předá vyplněné dotazníky vedoucí odd. mediální
komunikace odboru kancelář primátora Mgr. Radce Štědré.
Schváleno
termín: ihned
odpovídá: Kateřina Vařeková
2. Dagmar Šišáková, e-mail ze dne 17.2.2014, dotaz na:
- důvod odstranění velkokapacitních kontejnerů na tříděný odpad z ul. Pod Letištěm
- proč byl odstraněn z konečné zastávky tramvají 2,7 automat na prodej jízdenek

Odpověděl předseda e-mailem 22.2.2014 - KMČ nebyla informována o žádné z výše uvedených
aktivit. Odkaz na příslušné pracovníky TSmO, MMOL-OŽP, OD MMOL, DPMO.
3. MMOL, odb. ochrany ze dne 19.2.2014 - pozvánka na prezentaci projektu "Riziková území při
extrémních přívalových srážkách".
4. MMOL, odb. majetkoprávní, č.j. SMOL/031023/2014/OMAJ/MRPD/Vys ze dne 11.2.2014 žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemků ve vlastnictví SMOL p.č. 1035 a 1050, objekty
trafostanic ve vlastnictví ČEZ. Komise nemá námitek.
Schváleno
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
5. MMOL, odb. majetkoprávní, č.j. SMOL/036734/OMAJ/MRPD/Cih ze dne 21.2.2014 - žádost
o stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 547/1 za účelem zřízení a užívání parkovacího stání.
Předmětný pozemek je ve stávajícím ÚPnSÚ Olomouc i v návrhu nového ÚPnSÚ součástí
veřejného prostranství. Součástí požadavků na rozvoj území města je územně zajistit základní
potřeby veřejného zájmu, tj. mimo jiné rozvíjet veřejná prostranství. Předmětný pozemek je
součástí území, které je řešeno studií "Ulice Okružní U dvorů". Tato studie není ukončena a je v
současné době ve stadiu zpracování. Prodej parcely by mohl ovlivnit záměry statutárního města v
tomto prostoru. Komise prodej nedoporučuje.
Schváleno
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
6. MMOL, odb. stavební, č.j. SMOL/037718/2014/OS/US/Sem ze dne 26.2.2014 - Ú zemní
rozhodnutí č. 20/2014 o změně úz. rozhodnutí č.5/2008 vydaného pod č.j.
SmOl/ÚSO/77/1163/2007/Se ze dne 9.1.2008, Projekt Pražská, bytové domy - na vědomí.
7. MMOL, odb. koncepce a rozvoje ze dne 17.2.2014 - oznámení o opakovaném veřejném
projednání Územního plánu Olomouc.
8. Zvláštní užívání místní komunikace, ev.č. OPK-DOK/368/2014/Št ze dne 20.2.2014.

D. Odeslaná pošta.
1. MMOL, odb. majetkoprávní, č.j. SMOL/014721/2014/OMAJ/MRPD/Vys ze dne 23.1.2014.
2. MMOL, odb. majetkoprávní, č.j. SMOL/007046/2014/MAJ/MRPD/Vys. ze dne 10.1.2014.
3. MMOL, č.j. SMOL/020263/2014/OMAJ/MRPD/Cih ze dne 29.1.2014.
4. MMOL, OVVI, Mgr. Puhač ze dne 18.2.2014, žádost o zajištění prací na rok 2014.
5. MMOL, OD, Jaroslav Šulc, e-mail ze dne 22.2.2014, informace o návrhu využití fin.
prostředků v roce 2014.

E. Různé
1. Připomínka občanů z ul. Norská k textu výroku ÚPnSÚ - chybný text. Stěžovatelé uplatní
připomínku na OKR MMOL.

2. Pan Jaroslav Berka:
a. kontejner, který je umístěn u nového stavebního objektu na Tř. Míru je stálecpřeplněn. Žadatel
se obrátí na OŽP MMOL.
b. obyvatelé a návštěvníci výše uvedeného objektu parkují u domu stěžovatele a blokují možnost
výjezdu. Situaci je vždy nutno řešit cestou MPO.
c. součástí prostranství u restaurace Euforia (součást výše uvedeného objektu) je zídka
bezzábradlí. Bude prověřeno na odb. stavebním MMOL.
Schváleno
termín: 3.4.2014
odpovídá: Jaroslav Šulc
3. Požadavek občanů bydlících na ul. Norská na vybudování dětského hřiště. Hřiště bude
vybudováno v souvislostí s realizací stavby Pražská brána.
4. Člen komise p. Kouřil - požadavek na renovaci laviček za domem s pečovatelskou službou na
ul. Politických vězňů. Bude uplatněno na OŽP MMOL.
Schváleno
termín: 3.4.2014
odpovídá: p. Kouřil
5. V pondělí, 7.4.2014 ve 14.0 hod se uskuteční v obřadní síni olomoucké rdnice slavnotní
setkání jubilantů seniorů městské části Neředín. Součástí programu bude kulturní prgram,
blahopřání a zdravice hostů a předání darů a pamětních listů ubilantům. Setkání se zúčastní
předseda komise.
6. Jednání se zúčastnil strážník MPO č. 81
USNESENÍ
Schváleno při projednávíní jednotlivých bodů.
Komise ukládá:
C.1.
termín: ihned
odpovídá: Kateřina Vařeková
C.4.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
C.5.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
E.2c.
termín: 3.4.2014
odpovídá: Jaroslav Šulc
E.4.
termín: 3.4.2014
odpovídá: p. Kouřil

Jednání bylo ukončeno v 19.00 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 2.4.2014
Zapsala: Kateřina Vařeková
Vypracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín
e-mail: neredin1234@seznam.cz

