Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 6.1.2016
Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, JUDr. Lubor Ludma, Pavel
Zatloukal, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., Mgr. Martina Navrátilová, Mgr. Marek Mádr, Miroslav Bureš,
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D.
Omluveni: Mgr. Jiří Steiger, Mgr. Vilém Skyba
Nepřítomni: Mgr. Dana Bilíková
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 Ing. František Minařík v 17,00 hod. jednání komise městské části a
řídil je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 10 členů komise. Komise byla
po celou dobu jednání usnášení schopná.
B.Kontrola usnesení
Z jednání dne 2.12.2015:
E.4.A úkol trvá
C. Doručená pošta
1. MMOL, OŽP, č. j. SMOL/245906/2015/OZP/PZ/Jar ze dne 18.11.2015 – povolení zvláštního
užívání veřejné zeleně, reklamní zařízení typu “A” u křižovatky ulic Tř. Míru x Čechova.
Komise bere na vědomí.
2. e-mail pana Ladislava Čecha ze dne 16.12.2015 – upozornění na blokování odbočujících
vozidla na křižovatce ulic tř. Míru x Pražská ve směru z tř. Míru. Důvodem jsou zaparkovaná
vozida na komunikaci Tř. Míru v blízkosti křižovatky.
Pan Čech byl pozván předsedou komise e-mailem dne 20.12.2015 na lednové jednání. Na toto
jednání se nedostavil.
Komise bere na vědomí.
3. e-mail p. Bureše ze dne 8.12.2015 – informace o postupu prací na stavbě rekonstrukce
kanalizace ul. Neředínská a Letců.
Komise bere na vědomí.
4. e-mail p. Bureše ze dne 29.12.2015 – inforamace o možnosti exkurze do hypermarketu Globus.
Komise bere na vědomí.

5. e-mail Mgr. Skyby ze dne 3.12.2015 (KMČ na vědomí) pro TSMO – žádost o zapravení trhlin
ve vozovce na ul. Norská, Čechova a Rumunská.
Opravy již byly provedeny.
Komise bere na vědomí.
6. e-mail p. Rafaela Lorence za dne 20.12.2015 – dotaz na obnovení plakátovací plochy na nám.
Terera, která byla demontovaná.
Předseda komise odpověděl e-mailem 20.12.2015 s tím, že komise nemá informaci o obnově
plochy.
Komise bere na vědomí.
7. e-mail náměstka primátora Mgr. Žáčka ze dne 10.12.2015 s přílohou “Dlouhodobá koncepce
hospodaření s vybraným nemovitým majetkem SMOL na období 2016 – 2018”.
Příloha bude rozeslána všem členům komise.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
hlasování: 10 PRO
8. e-mail MmOl OVVI ze dne 30.12.2015, Bc. Horňáková – obsazení a pracovní doba
detašovaných pracovišť.
Komise bere na vědomí.
9. MmOL, OŽP, odd. vodního hospodářství, č. j. SMOL/135527/2015/OZP/VH/Sko ze dne
15.12.2015 – rozhodnutí veřejnou vyhláškou “Bytový komplex – Holandská čtvrť, Olomouc, I.
etapa”
Komise bere na vědomí.
D. Odeslaná pošta
1. SmOL, odbor majetkoprávní, č.j. SMOL/245464/2015/OMAJ/MRPD/Lex ze dne 16.11.2015
E. Různé
1. Členům komise byly předány termíny jednání komise na rok 2016
2. V souvislosti s 30ti denní nečinností urguje KMČ u přítomných strážníků MPO informaci o
místním šetření ve věci průjezdnosti a parkování na ul. Čechova a Helsinská v ranních hodinách
(od 7 do 8 hod.) a to v souvislosti se stížností ředitele školy na nevyhovující dopravní situaci v
tomto prostoru, ke které dochází každodenně při dovozu dětí rodiči.
3. Členové komise diskutovali nad návrhy na opravy komunikací, které budou realizovány v roce
2016. O realizaci bude komise rozhodovat po nacenění.
4. Jednání se zúčastnili strážníci MPO č. 125 a 154
USNESENÍ
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů
Komise ukládá:
C.7.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.

Příští jednání komise se uskuteční 3.2.2016.
Zapsala: Kateřina Vařeková
Vypracoval: Ing. František Minařík

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

Ověřil: Jaroslav Šulc

