Komise městské části č.12 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 4.8.2004
Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, MUDr. Bohumila Gremlicová, Anna
Ševčíková, Rozálie Kouřilová, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, Miroslav Bureš, MUDr. Ivo
Mareš, Ing. Vilém Švec
Nepřítomni: Ing. Jan Látal, Petr Polívka, Richard Navara
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík
Program:
•
•
•
•
•

zahájení
přehled plnění úkolů z jednání komise dne7.7.2004
odeslaná pošta
doručená pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:
Přehled o plnění úkolů z jednání komise dne 7.7.2004
•
•

•

•

bytový okrsek Neředín, požadavek p. Kučery o dosázení zeleně – předseda komise opětovně
konzultoval možnosti výsadby zeleně s OŽP (Ing. Štěpánková). V současné době nejsou
finanční prostředky, situace se může upravit ve třetím kvartále letošního roku.
lavičky na trase k hypermarketu Globus – úkol Mudr. Gremlicová, lavičky jsou osazeny. Zjistit,
z jakých prostředků byly hrazeny.
termín: do 1.9.2004
odpovídá: předseda komise
revitalizace prameniště v ul. Úvoz – úkol Ing. Švec, jednoduchá projektová dokumentace bude
připravena koncem srpna. Vyčištění pozemku přislíbil OŽP (RNDr. Matzenauerová), Smlouva
s panem Dopitou na předmětný pozemek byla ukončena, v současné době pozemek není
pronajat. 31.8.2004 bude situaci pozemku řešit majetkoprávní komise. Zjistit zda je možno
stanovisko komise prezentovat na jednání majpráv. komise.
termín: do 1.9.2004
odpovídá: předseda komise
automatické ovládání zvonu v kapli – pan. Bureš předložil komisi návrh textu anketního lístku,
text byl odsouhlasen. Anketa bude realizována osobním jednáním s majiteli nemovitostí

v prostoru od křižovatky ulic Neředínská x Letců po rybníček, v části ul. Západní a celé ul.
Družstevní.
termín: kontrola 1.9.2004
odpovídá: pracovní skupina
pracovní skupina zjistí možnosti úhrady el. energie Magistrátem města
termín: do 1.9.2004
odpovídá: pracovní skupina
ověřit obdobný systém v kapli v Nedvězí
termín: do 1.9.2004
odpovídá: p. Bureš
ověřit systém v kostele v Hejčíně
termín: do 1.9.2004
odpovídá: MUDr. Gremlicová
Bylo konstatováno, že akce může v tomto roce v optimálním případě dospět do stadia územního
rozhodnutí, příp. stavebního povolení.V tomto smyslu schválila komise jednohlasně
přerozdělení prostředků na investice r. 2004:

•
•
•

•
•
•

1.revitalizace prameniště:
30 000.- Kč
2.nová informační vitrína:
15 000.- Kč
3.výsadba zeleně – pokračování z r. 2003:
10 000.- Kč
4.výsadba zeleně po dohodě s OŽP:
40 000.- Kč
ad.4 je potřeba dohodnout s OŽP
termín: do 1.9.2004
odpovídá: předseda komise
dopravní značení na cyklostezce ke Globusu obnoveno
problematika parkování u Genoservisu – vypouštíme ze sledování
kanalizace na ul. Letců – p. Bureš, bylo zatopeno 5 sklepů u křižovatky ulic letců x Lomená.
Bude řešit pan. Bureš
termín: do 1.9.2004
odpovídá: pan Bureš
podpěry jinanů – projedná MUDr. Gremlicová s OŽP
termín: do 1.9.2004
odpovídá: MUDr. Gremlicová
přístřešek na zastávce „Hřbitovy“ – vypouštíme ze sledování
další úkoly – viz. odeslaná pošta

Odeslaná pošta
•
•
•
•
•
•

12.7.2004, Ing. Krátký, OVVI – žádost o zakoupení „Encyklopedie veřejné správy České
republiky“
13.7.2004, Mgr. Ščudlík, majetkoprávní komise – žádost o zrušení nájemního vztahu mezi MmOl
a panem Dopitou, p.č 247/25, k.ú. Neředín
13.7.2004, OKR MmOl, Ing. arch. Šnyrchová – deklarace zájmu KMČ Neředín na vypuštění
lokality č.2 (Neředín „U Dvorů“, bydlení) z návrhu změny č.VIII ÚPnSÚ Olomouc
13.7.2004, Ing. Švec, - „Slovo k využití významu diplomové práce“ pro jejího zpracovatele
20.7.2004, Ing. Gasta, TSMO – stížnost na sečení trávy
21.7.2004, Ing. Hopp, OD MmOl – informace o závadách na komunikacích se žádostí řešení

Doručená pošta
•
•

č.j.ÚSO/1164/2002/Se ze dne 3.8.2004 – zahájení územního řízení, „Projekt Pražská – bytové
domy“
č.j.MAJ-PR/126/2004/Ženožičková ze dne 8.7.2004 – žádost o odprodej p.č.184/39 k.ú. Neředín
za účelem zřízení zahrádky. Komise nemá námitek.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

č.j.MAJ-EM/151/2004 ze dne 19.7.2004 – pronájem části pozemku p.č. 296 k.ú. Neředín pro
výstavbu azylu pro kočky. Komise nemá námitek.
č.j.MAJ-Em/137/2004 ze dne 10.6.2004 – pronájem částí pozemků p.č. 78/22, 467,265/1 pro
umístění prodejního stánku. Návrhy variant nerespektují 2.etapu rekonstrukce Tř. Míru, komise
se nevyjadřuje
č.j. ÚSO/1165/2004/Če ze dne 28.7.2004 – zahájení územního řízení, řadové rodinné domy a
bytový dům
č.j.731/200/Mich/OI ze dne 21.7.2004 – návrh rozpočtu města Olomouc na rok 2005, seznam
akcí k aktualizaci a doplnění. Zpracuje a připraví pracovní skupina Šulc, Jurtík, Bureš, Švec.
termín: do 1.9.2004
odpovídá: pracovní skupina
16.7.2004 – požadavek byt. družstva Gen Píky, pískoviště – je na pozemku družstva, musí řešit
družstvo, chodník – sdělit doporučení dořešit s majpráv. odborem MmOl
termín: do 1.9.2004-09-02
odpovídá: předseda komise
č.j.OPK/526/2004/Pa ze dne 30.6.2004 – stavební povolení R 35
č.j.ŽP/13598/03/Hu ze dne 7.7.2004 – stavební povolení „Rekonstrukce Tř. Míru“, vodní díla
č.j.ŽP/14078,14079/03/04/Hu ze dne 8.7.2004 – odstranění staveb pro R35
Město Olomouc – výroční zpráva
TSMO – harmonogramy prací na srpen
č.j.116/2004-120-STSP/4 ze dne20.6.2004 – stavební povolení na R35
č.j.ŽP/OPZ/374/2004/Jar ze dne 19.7.2004 – zvláštní užívání zeleně
č.j.ŽP/OPZ/367/2004/Jar ze dne 12.7.2004 – dtto
č.j.OPK/3365/2004/Ma ze dne 30.7.2004 – zvláštní užívání komunikace
č.j.OPK/3193/2004/Ma ze dne 20.7.2004 – dtto
č.j.OPK/3256/2004/Ma ze dne 21.7.2004 – dtto
č.j.OPK/3019/2004/Ma ze dne 15.7.2004 – dtto

Různé
•

•
•

•

•

p. Kouřilová – informace o stížnostech na způsob údržby zatravněných ploch v okolí Globusu.
Spolu s paní Dorazilovou budou ve věci jednat se zástupcem Globusu.
termín do 1.9.2004
odpovídá: p. Kouřilová, p. Dorazilová
předseda předal materiály do informačních vitrín
p. Kouřilová – od května tohoto roku jsou problémy s distribucí Radničních listů na ul. Politických
vězňů. Bude prověřeno.
termín: do 1.9.2004
odpovídá: předseda komise
stížnost na pojíždění chodníku pro pěší ke Globusu. Stížnost, kterou7.7.2004 sdělila strážníkovi
MPO p. Velešíkovi zůstala bez odezvy. Připraví koncept stížnosti,která bude předána panu
Juřičkovi
termín: do 1.9.2004
odpovídá: p. Kouřilová
při blokovém čištění vozovek zůstala některá vazidla na parkovacích stáních, čištění bylo
provedeno v omezeném rozsahu
p. Bureš – jak se bude řešit oprava ul. Letců, která vykazuje praskliny v důsledku objížděk. Bude
prověřeno.
termín: do 1.9.2004
odpovídá: předseda komise
předseda komise připravil text dopisu v záležitosti priorit vedení tras cyklistických stezek
v regionu Neředína, který bude zaslán členům zastupitelstva majících bydliště v Neředíně
Jednání bylo ukončeno v 19.15. hod.

Příští řádné jednání komise se uskuteční 1.9.2004
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová, tajemník komise
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín

