Komise městské části č.12 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.12Neředín
ze dne 6.8.2003
Přítomni:
Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, MUDr. Bohumila Gremlicová, Jaromír Jurtík,
Rozálie Kouřilová, Bc. Djamila Králíková, Anna Ševčíková
Nepřítomni:
MUDr. Ivo Mareš, Richard Navara, Petr Polívka
Omluveni: Ing. Jan Látal
Hosté:
Strážníci Městské policie Olomouc (MPO), služebna Tererovo nám. pan Chytil a pan Bauer, dále
Vilém Švec, Jaroslav Šulc

Jednání komise bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík

Program:
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Dotazy členů KMČ na strážníky MPO
Přehled o plnění úkolů z jednání komise dne 2.7.2003
Doručená pošta
Odeslaná pošta
Různé

K jednotlivým bodům programu bylo zaznamenáno:

Dotazy členů KMČ na strážníky MPO

- Kouřilová: jak bude dořešena otázka parkování vozidel na požárních příjezdech ke vstupům
do bytových domů č.p. 1-15 na ul. Politických vězňů?
odpověď: MPO prověří a následně bude tazatelku informovat
- JUDr Dorazilová: provádí se zvýšený dohled MPO na dětském hřišti za výměníkovou
stanicí na ul. Helsinská ve večerních hodinách ?
odpověď: MPO vyjíždí na požádání správce školního hřiště při ZŠ Helsinská, nebo na
telefonickou žádost občanů
- Ing. Minařík: dotaz na stížnosti pracovníků Palackého univerzity, že areálem fakulty tělesné
kultury projíždí kamiony
odpověď: řeší Policie České republiky (PČR)
- Bc. Králíková: ul. Letců vyjíždí i těžká vozidla staveb
odpověď: v konkrétních případech se obrátit na MPO, tísňové volání 156
- pan Šulc: upozornil na věcně chybné dočasné dopravní značení na Tř. Míru
odpověď: dohodnuto, že záležitost projedná pan Jurtík na PČR Dopravní inspektorát
- MUDr. Gremlicová: v ulicích, které ústí do ul. Letců není dodržován zákaz parkování,
vozidla parkují i v prostorech vjezdů
odpověď: vlastník objektu, kterému je bráněno ve výjezdu se obrátí na MPO, zákaz parkování
vyplývá ze zákona č.361/2000 Sb., není třeba řešit dopravním značením
- Ing. Minařík: je zvýšený dohled v místech, kde byly v rámci prací na 2. etapě rekonstrukce
Tř. Míru objeveny kosterní pozůstatky?
odpověď: ano
- MUDr. Gremlicová: jak je ošetřeno dodržování povolené rychlosti v ul. Letců?
odpověď: je v kompetenci PČR

Přehled o plnění úkolů z jednání komise dne 2.7.2003

1. 1.Pan Petr Záhumenský byl informován, že byty v bytovém domě u. Politických vězňů č.2
nebude Město Olomouc odprodávat do soukromého vlastnictví.
2. Malé dětské hřiště u hřbitova bude realizováno v měsíci září z prostředků Technických
služeb Olomouc a.s.
3. Cyklistická stezka do obce Hněvotín - předseda komise vysvětlil situaci na výkresové
dokumentaci ÚPnSÚ města Olomouce, Hněvotína a trasy Západní tangenty.

Usnesení: převedení cyklistické stezky lávkou přes trasu Západní tangenty se v současné
době jeví jako neprůchodné.

Doručená pošta

1. odbor životního prostředí MmOl - žádost o stanovení míst pro rozmístění kontejnerů pro
podzimní sběrové soboty
2. odbor životního prostředí MmOl - informace o možnosti umístění lavičky před bytovým
domem č.p.38 na ul. Norská na žádost pan Bohaté
3. TSmO – harmonogram čištění ulic na srpen 2003
4. stavební odbor MmOl – informace státního stavebního dohledu o provedené kontrole na
pozemcích p.č.121/1, 121/4, 546/1 k.ú. Neředín
5. náměstek primátora Miroslav Petřík – návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2004 pro
městskou část Neředín, žádost o aktualizaci a doplnění
6. odbor vnějších vztahů a informací – objednávka na oplocení dětského hřiště v obytném
okrsku Neředín, na vědomí
7. OPS/4533/2003/Roz – stavební povolení, RD manželů Kopeckých
8. OPK/2357/2003/Ši – rozhodnutí o uzavírce Tř. Míru
9. ŽP/4811/2003/Hu – stavební povolení Tř. Míru, vodní díla
10. MajPr/89/2003/Sach – žádost pana Kývaly o pronájem části městských pozemků p.č.
545/2,79/108 k.ú.Neředín

Odeslaná pošta

1. odbor životního prostředí MmOl – stanovení míst pro rozmístění kontejnerů pro podzimní
sběrové soboty
2. primátor města – žádost o upřesnění podzimního termínu slavnostního setkání jubilantů
seniorů městské části Neředín

Různé
•

Rozpočet KMČ na rok 2003, upřesnění: na jednání KMČ dne 7.5.2003 bylo hlasováním
rozhodnuto o využití 60 000.-Kč na vybavení dětského hřiště v obytném okrsku Neředín. Návrh:
Zbývající částka 30 000.-Kč bude využita na obnovu zeleně v městské části Neředín.
Usnesení: návrh přijat hlasováním všemi hlasy přítomných členů komise.

•

Členové komise pověřují předsedu komise uplatnit u Rady města Olomouce požadavek na
rozšíření členů komise o pana Miroslava Bureše, Jaroslava Šulce a aViléma Švece

•

Příprava internetové prezentace komise na stránkách MmOl – informace předsedy o postupu
prací

•

Předseda komise předal materiály do vývěsních skřínek

•

Předseda podal informaci o výroční zprávě města za rok 2002

Příští jednání komise se uskuteční dne 3.9.2003 v 17.00 hod.
Jednání bylo ukončeno v 18.45 hod.
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová, tajemník komise

