Komise městské části č.12 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 3.12.2003
Přítomni:
JUDr. Božena Dorazilová, MUDr. Bohumila Gremlicová, Anna Ševčíková, Rozálie Kouřilová,
Miroslav Bureš, Jaromír Jurtík, Jaroslav Šulc, MUDr. Ivo Mareš, Petr Polívka, Ing. Vilém Švec
Nepřítomni: Rudolf Navara
Omluveni: Ing. František Minařík, Ing. Jan Látal
Jednání bylo zahájeno v 1700 hod., jednání řídil tajemník komise JUDr. Božena Dorazilová

Program:
•
•
•
•
•
•

zahájení
diskuse s velitelem služebny MP Tererovo nám.
přehled o plnění úkolů z jednání komise dne 5.11.2003
odeslaná pošta
doručená pošta
různé

K jednotlivým bodům programu bylo zaznamenáno:

Zahájení
JUDr. Dorazilová konstatovala, že vzhledem k nemoci předsedy komise bude jednání řídit tajemník
komise.

Diskuse s velitelem služebny MP Tererovo nám
•

upozornění p. Kouřilové na suť před domem č.o. 3 na ul. generála Píky

•

dotaz MUDr,. Gremlicové na pokles počtu loupeží a přepadení v městské části Neředín. Velitel
služebny konstatoval pokles četnosti tohoto druhu trestné činnosti
JUDr. Dorazilová – dotaz na znehodnocenou omítku na objektu výměníkové stanice (sprejeři).
Pan Jurtík informoval, že případ převzala PČR
pan Bureš – znovu otevřel diskusi o dopravní situaci v ul. Letců po dobu objížďky. Opravil
tvrzení strážníků MP č.136 a č. 083 z jednání dne 5.11.2003 – dopravní značení zákazu vjezdu
vozidel nad 3,5t je umístěno správně. S ohledem na skutečnost, že 2. etapa rekonstrukce Tř. Míru
je největší letošní investiční akcí města požadoval posílení dozoru strážníky Městské policie
Olomouc. Velitel služebny přislíbil zvýšený dohled

•
•

Přehled o plněn úkolů z jednání komise dne 5.11.2003
•

restaurační zařízení MDC v ul. U Kovárny – dle sdělení odboru životního prostředí (OŽP)
Magistrátu města Olomouce (MmOl) nemá tento odbor žádný nástroj, který by mohl použít
v souvislosti s řešením hluku uvnitř objektu. Rovněž tak nemá kompetence na úpravu provozní
doby. V tomto smyslu byla žadatelka – p. Spáčilová – písemně informována s odkazem na
možnost získání dalších informací od právníka OŽP
MUDr. Gremlicová bude v záležitosti zařízení MDC samostatně jednat na KHS. Výsledek sdělí
přímo žadatelce
připomínky p. Jahna z Dělnické ul. – o řešení byl písemně požádán pověřený pracovník MmOl
Ing. Krátký
problematika jízd řidičů městského autobusu č.26 – řešil p. Bureš osobně
koše na psí exkrementy – požadavek předán na OŽP MmOl
s Ing. Krátkým byly upřesněny možnosti drobného nákupu

•
•
•
•
•

Odeslaná pošta
•
•
•
•

24.11.2003 – adresát Ing. Štěpánková, OŽP MmOl, opětovné upozornění na polohově nevhodně
umístěný strom na Tř. Míru
24.11.2003 – adresát p. Marcela Spáčilová, Dělnická 27, odpověď k problematice rest. zařízení
MDC v ul. U Kovárny
24.11.2003 – adresát Ing. Jiří Krátký, MmOl, požadavek na řešení připomínek p. Vojtěch Jahna,
Dělnická 25 z jednání dne 5.11.2003
21.11.2003 – adresát HBH projekt Brno, vyjádření ke stavebnímu povolení rychlostní
komunikace R35, stavba 3508 Křelov – Slavonín, 1. etapa, zpracoval p. Bureš.

Doručená pošta
•
•
•
•
•

Č.j.ŽP/1173/03/Pla z 3.11.2003 – informace o přemístění kontejnerů na tříděný sběr
Č.j.OD/1743/B/03/Mut z 5.11.2003 – kopie žádosti odboru dopravy na odbor stavební o
stanovení dopravního značení – přechod na ul. Helsinská z podnětu primátora města
Č.j.ÚSO1290/2003/Če z 12.11.2003 – oznámení o zahájení územního řízení na bytové domy
lokalita Na VrškuI
nformace odboru vnějších vztahů a informací – výsadba 3 kusů buků u nově budovaného
dětského hřiště u hřbitova
Č.j.MAJ-PR/288/2003/Sachová ze dne 4.11.2003 – žádost o odkup parcely p.č. 265/317 v k.ú.
Neředín. Komise nemá námitek.

Různé
•

•
•
•
•
•
•
•
•

paní Jabůrková, Norská 27
- doporučuje, aby podobné kontejnery jako na TETRA obaly byly instalovány i na použité
papírové pleny
- dotaz na možnost vybudování výtahu v objektu Horní nám. č.1.
předseda komise seznámí členy komise s dislokací pracovišť MmOl v souvislosti
s využitím objektu na Hynaisově ul.
T: 7.1.2004
RMO jmenovala na své 26. schůzi dne 18.11.2003 za člena komise městské části Neředín
pana Ing. Viléma Švece, Neředínská 39. Současně odvolala z komise paní Bc. Djamilu
Králikovou v souvislosti se změnou bydliště
podána informace o nákupu stromů pro výsadbu k dětskému hřišti u hřbitova
text k obnově kříže – autor p. Fiala – převzal od MUDr. Gremlicové pan Švec
oprava poškozeného zvonku, zajistí p. Šulc
MUDr. Mareš vznesl požadavek, aby o dnech pracovního klidu byl na lince č.7 zařazen spoj v
6.30 hod. Umožnil by se tak nástup pracovníkům pohotovostní a záchranné služby
požadavek zpracuje p. Bureš
p. Bureš seznámil komisi s žádostí p. Štěpánkové – folklorní soubor Krajina – o podporu
KMČ ve věci žádosti o příspěvek MmOl na činnost souboru. Hlasováním (8 hlasů pro)
komise rozhodla žádost podpořit
připomínka MUDr. Gremlicové a p. Bureše – komise by měla sledovat, jak je zajišťována
výsadba náhradní zeleně za zeleň pokácenou v městské části Neředín

Příští jednání komise se uskuteční dne 7.1.2004 v 17.00 hod.
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová, tajemník komise.

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín

