Komise městské části č.12 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 5.5.2004
Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, Miroslav Bureš, MUDr. Bohumila
Gremlicová, Jaromír Jurtík, Rozálie Kouřilová, Ing. Jan Látal, MUDr. Ivo Mareš, Petr
Polívka, Anna Ševčíková, Jaroslav Šulc, Ing. Vilém Švec
Nepřítomni: Richard Navara
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík
Program:
•
•
•
•
•

zahájení
přehled plnění úkolů z jednání komise dne 7.4.2004
odeslaná pošta
doručená pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:
Přehled o plněn úkolů z jednání dne 7.4.2004
•
•
•
•
•
•
•
•

osazení bodců na střechu domu č.o. 2. ul Politických vězňů –viz. odeslaná pošta
výstavba nových bytových domů v lokalitě Na vršku, dopis RMO – dtto
žádost o zachování dětského pískoviště na ul. Norská, byt. domy č.o. 27, 29 a 23, 25 – dtto
regenerace sídliště Úzké díly, zajištění vazby pěších tras – dtto
porušená vpusť na ul. Neředínská u domu č.o. 36 – vyřídila p. Ševčíková
křižovatka ulic Neředínská x Letců, propadlá vozovka, nároží ulic Lomená, Letců, rozbitý
chodník - viz. odeslaná pošta
oprava zvonku – zajistí Ing. Krátký
poděkování řediteli ZŠ Helsinská a Tererovo nám. p Hálovi za součinnost při přípravě besedy v
sokolovně Neředín – splněno

•
•

sdružení dětí a mládeže Duha Velká medvědice, zajištění místnosti pro klubovou činnost,
vyřešeno
snížení rychlosti vozidel na celé ul. Letců – viz. odeslaná pošta

Odeslaná pošta

•

výluky autobusové náhradní dopravy na Tř. Míru – dopis předsedy komise investorovi dne
19.4.2004 s požadavky komise na splnění následujících podmínek:
- zpracovat časový harmonogram výluk náhradní dopravy na Tř. Míru
- tento harmonogram spolu s vysvětlujícím dopisem doručit všem občanům bydlícím na
trase objížďky
- upozornit na termíny výluky ve sdělovacích prostředcích a v Radničních listech
- po dobu výluk zamezit rozkopávkám na chodnících v trase objížďky, zejména na ul.
Letců
- neodkladně opravit příčné nerovnosti na ul. Letců
- umožnit pěší propojení z Tř. Míru do prostoru univerzity. Stávající provizorní panelový
chodník opravit dle dřívějšího požadavku komise, případně vytrasovat chodník v jiné
možné poloze
- snížit dopravním značením rychlost jízdy vozidel při vjezdu z objízdné komunikace na ul.
Letců na 30 Km/hod
- v době výluky zkoordinovat činnost s Městskou policií tak, aby dozor na objížďce byl
prováděn nepřetržitě po celou dobu výluky

Na splnění výše uvedených podmínek komise městské části Neředín trvá. Současně
požádala investora, aby množství výluk a jejich délka byly dostatečným organizačním
zabezpečením stavebních prací minimalizovány.
Ing. Látal navrhl tyto skutečnosti požadovat opakovaně po vedení stavby. Osloví v této
záležitosti stavbyvedoucího.
termín: do 2.6.2004
odpovídá: Ing. Látal
• dopis předsedy komise odboru dopravy MmOl dne 27.4.2004 - požadavek o opravu propadlé
vozovky na křižovatce ulic Neředínská – Letců a rozbitého chodníku na nároží ulic Lomená –
Letců
• dopis předsedy komise dne 26.4.2004 Správě nemovitostí Olomouc s postoupením požadavku
paní Dvořákové o zajištění osazení bodců na střechu domu č.o. 2 ul. Politických vězňů
• dopis předsedy komise Radě města Olomouce se žádostí o citlivé řešení a umístění nově
navržených bytových domů v lokalitě Na vršku
• dopis předsedy komise OŽP MmOl se žádostí o zachování pískoviště mezi bytovými domy
Norská 27,29 a 23,25
Doručená pošta
•
•
•
•
•
•

poděkování paní Milady Tiché za setkání seniorů dne 14.4.2004
28.4.2004, TSmO – informace o službách zajišťovaných TSmO pro KMČ č.12 Neředín v měsíci
květnu 2004
21.4.2004 – dopis primátora města, odpověď na petici občanů v záležitosti nově navrhovaných
bytových domů v lokalitě Na vršku
č.j. ÚSO/600/2004/Če ze dne 22.4.2004 – oznámení o zahájená územního řízení Skatepark
Neředín
č.j.ÚSO/531/2004/Če ze dne 8.4.2004 - oznámení o zahájení územního řízení spojeného
s řízením o povolení výjímky z OTP, rodinné domy
č.j. ÚSO/496/2004/Če ze dne 14.4.2004 – oznámení o zahájení územního řízení Olomouc –
Neředín-Čechova, Helsinská, Norská – kabel NN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

č.j. OPK/1316/2004/Pej ze dne 13.4.2004 – oznámení o zahájení územního řízení Rekonstrukce
předkremačního prostoru
č.j.116/2004-120-STSP/2 ze dne 21.4.2004 – Ministerstvo dopravy, odbor pozemních
komunikací, oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou R35 stavba 3508 Křelov –
Slavonín, 1. etapa
č.j.MAJ-PR/96/2004/Ženožičková ze dne 30.4.2004 – žádost Ing. Miroslav Turek o prodej
pozemku p.č. 2/92 2/93 k.ú. Neředín za účelem zřízení zahrady. Komise nemá námitek.
Č.j.MAJ-PR/70/2004/Ženožičková – směna nemovitostí. Pan František Dopita, část p.č. 531/1 a
531/2 za městský pozemek p.č.247/25. Komise nedoporučuje.
č.j. MAJ-EM/101/2004 – žádost HBH o pronájem části p.č.204/4, v soiuvislosti se stavbou R 35.
Komise nemá námitek.
č.j.MAJ-EM/104/2004 – dtto část p.č. 420/4. Komise nemá námitek.
č.j.MAJ-PR/104/2004/Ženožičková – nabídka pana Svatopluka Letochy odprodat Městu
Olomouc p.č. 608/5. Není sdělen účel nabídky. Komise se nevyjadřuje.
č.j.ŽP/OPZ/171/2004/Jar ze dne 7.4.2004 – zvláštní užíván zeleně
č.j.ŽP/OPZ/172/2004/Jar ze dne 7.4.2004 – dtto
č.j.OPK/1314/2004/Va ze dne 6.4.2004 – zvláštní užívání komunikace
č.j.OPK/1315/2004/va ze dne 6.4.2004 – dtto
č.j.ŽP/OPZ/167/2004/Jar ze dne 5.4.2004 – zvláštní užíván zeleně
č.j.ŽP/OPZ/163/2004/Jar ze dne 5.4.2004 - dtto
č.j.ŽP/OPZ/160/2004/Jar ze dne 2.4.2004 – dtto

Různé
•

•

pan Hučín, předseda výboru společenství vlastníků jednotek Olomouc, Tř. Míru 47, 49, 51předal
KMČ stížnost na provoz prodejního stánku č. 6848 na Tř. Míru. KMČ předá dopis k řešení
majetkoprávnímu odboru MmOl.
termín: do 2.6.2004
odpovídá: předseda komise
organizační záležitosti:
předseda komise podá RMO návrh na odvolání člena komise pana Richarda Navary za
opakovanou neúčast na jednáních. Všichni členové komise souhlasí.
termín: do 2.6.2004
odpovídá: předseda komise
v souvislosti s rozšiřující se agendou bude předseda komise sdílet na jednotlivé členy více
úkolů. V zápise bude vždy uvedeno kdo za úkol odpovídá a do jakého termínu. Koncept
potřebné korespondence zpracuje člen komise který bude uveden jako zpracovatel a projedná
jej s předsedou komise.
do zápisu bude zapisován čas odchodu jednotlivých členů komise před ukončením jednání.
na významná jednání a kontrolní dny pozve předseda komise všechny členy dostupnými
prostředky (SMS, e-mail, telefon).

•

finanční prostředky komise na rok 2004:
investice
100 000.-Kč
materiál
2 400.-Kč
občerstvení
630.-Kč

•

investiční akce z prostředků komise na rok2004:
lavičky u pěší komunikace k marketu Globus – předběžnou polohu vybrali MUDr. Gremlicová a
Ing. Minařík. Záležitost dořeší MUDr. Gremlicová, budou použity lavičky bez opěradel.

termín: do 30.9.2004
odpovídá: MUDr. Gremlicová
revitalizace prameniště v ulici Úvoz – dořeší Ing. Svec.
termín: do 30.9.2004
odpovídá: Ing. Švec

•
•

•

•

instalace automatického zvonění v kapli na ul. Neředínská – předseda komise sdělil získané
informace: cena patrně přesáhne 100 000.-Kč, bude nutno rozdělit na etapy, je třeba vyhledat
projektanta a požádat o stavební povolení, zařízení bude napojeno na NN, je třeba zjistit způsob
úhrady za el. energii a poplatku za hodiny, je třeba vyhledat zhotovitele. Bezpodmínečně je
nutno prověřit anketou souhlas občanů dotčených hlukem.
termín: do 30.9.2004
odpovídá: p. Bureš, Ing. Švec,p. Šulc, p.Jurtík
žádost pana Chvátila o instalaci laviček bude postoupena odboru životního prostředí MmOl.
termín: do 2.6.2004
odpovídá: předseda komise
pořízení nové informační vitríny (dle možností investičních prostředků komise) bude instalována
v prostoru smyčky tramvaje. Bude dojednáno s investorem a zhotovitelem stavby 2. etapy
rekonstrukce Tř. Míru.
termín: do ukončení prací na 2. etapě rekonstrukce Tř. Míru
odpovídá: předseda komise
příspěvek na výsadbu zeleně u křížku a ve stávající vrbové aleji (dle možností inv. prostředků
komise). Předběžně cca 10 000.-Kč.
termín: do 30.9.2004
odpovídá: Ing. Švec
diskuse se strážníkem MPO:
MUDr. Gremlicová – požadavek na zajištění rychlosti 30Km/hod na ul.Letců. Bylo řešeno
požadavkem komise na investora stavby 2. etapy rekonstrukce Tř. Míru (viz odeslaná pošta).
Ing. Látal – dotaz proč je zákaz stání od Ul. Kmochovy směrem na Dělnickou. MP zjistí.
pan Bureš – stížnost, že MPO nedodržela daný slib, že bude jako člen KMČ přizván
k prováděným kontrolám na ul. Letců. V tomto smyslu požádal předseda komise, aby velitel
služebny Tererovo nám. předal p. Burešovi termíny kontrol.
p. Kouřilová poděkovala za odstranění vraku z ul. Politických vězňů

•
•
•
•
•
•

•

předseda komise tlumočil důraznou žádost o osobní účast velitele služebny Tererovo nám. na
jednání komise dne 2.6.2004
informace předsedy komise – pěší propojení sídliště Mačkalov ve směru do starého Neředína je
součástí RC7 projektu Regenerace panelového sídliště Úzké díly – dopravní řešení.
informace o akci „Stavění máje“
předseda rozdal materiály do informačních vitrín
předseda poděkoval paní Kouřilové, Ševčíkové a panu Jurtíkovi za spolupráci při přípravě a
realizaci slavnostního setkání seniorů městské části Neředín 14.4.2004
JUDr. Dorazilová podala informaci o společné schůzi předsedů komisí měst. částí se zástupci
magistrátu 29.4.2004
HBH projekt dosud neodpověděl na dopis předsedy komise ze dne 29.3.2004. Bude znovu
vyžádána odpověď.
termín: do 2.6.2004
odpovídá: předseda komise
dohledání zrušených laviček –
lavička u bývalé zastávky linky č. 26 do Topolan
lavička na bývalé smyčce
termín: do 2.6.2004

•

odpovídá: p. Bureš
dvě lavičky ze Tř.Míru, zastávka Hřbitovy
termín: do 2.6.2004
odpovídá: MUDr. Gremlicová
Duhové hřiště – Ing. Látal sdělil úmysl napsat ve věci dopis primátorovi města. Konstatuje, že
RMO byla mylně informována o projednání záležitosti s KMČ. Domnívá se, že v případě
projednání by nebylo hřiště odsouhlaseno. Argumentuje nesouhlasnými dopisy nájemníků
okolních domů.
V současné době se většina členů komise přiklání k realizaci hřiště.

Jednání bylo ukončeno v 19.30. hod.
Příští řádné jednání komise se uskuteční dne 2.6.2004 v 17.00 hod.
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová, tajemník komise
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín

