Komise městské části č.12 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 2.3.2005
Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, MUDr. Bohumila Gremlicová, Anna
Ševčíková, Rozálie Kouřilová, Ing. Jan Látal, Petr Polívka, Miroslav Bureš, Jaromír
Jurtík, Ing. Vilém Švec
Nepřítomni: MUDr. Ivo Mareš
Omluveni: Jaroslav Šulc,Soňa Vodáková
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík
Program:
• zahájení
• přehled plnění úkolů z jednání komise 2.2.2005
• odeslaná pošta
• doručená pošta
• různé
K jednotlivým bodům programu:
Přehled o plnění úkolů z jednání komise dne 2.2.2005
•
•
•
•
•

stížnost pana Nettla na špatný stav chodníku v ul. U kovárny postoupil předseda komise odboru
dopravy
stížnost paní Špitálské a paní Slaměníkové postoupil předseda komise vedoucímu OŽP MmOl
RNDr. Loykovi
přijetí zástupců KMČ č. 18. a 3. na OKR MmOl - zajistil předseda komise
zvuková smyčka, výzva k uvolnění míst – úkol trvá
termín: 6.4.2005
odpovídá: p. Bureš
nové parkoviště u hřbitova, úprava dopravního značení – úkol trvá
termín: 6.4.2005
odpovídá: Ing. Látal

•
•

•
•
•
•

upozornění Ing. Študenta na riziko zaplavování ul. Římské – problematikou se budou zabývat
přímo majitelé dotčených nemovitostí
Tererovo nám., narušená statika garáže pana Koutného – Ing. Látal zpracoval koncept návrhu
vyjádření komise, dále zpracuje předseda komise
termín: 6.4.2005
odpovídá: předseda komise
požadavek p. Paučka na orientační značení ul. Keltská postoupen Mgr. Puhačovi
dtto stížnost na hlučnost psího útuku
náhradní výsadba zeleně v Neředíně - úkol trvá
termín: 6.4.2005
odpovídá: předseda komise
informace předsedy komise o rozhodnutí RMO doplnit KMČ Neředín o paní Soňu Vodákovu,
ČSSD

Odeslaná pošta
•
•
•
•

2.2.2005 – stížnost paní Slaměníkové a Špitálské na provoz diskotéky v internetové kavárně RNDr. Loyka
22.2.2005 - stížnost pana Nettla – Mgr. Puhač
23.2.2005 - stížnost pana Paučka – Mgr. Puhač

Doručená pošta
•

•
•

•

•

•

Ing. David předal návrh na úpravu zelených ploch na parcelách v jeho vlastnictví. Hlasováno o
návrhu, aby komise předloženou úpravu podpořila. Pro: 5 členů. Názor ostatních členů komise –
posoudit situaci v terénu, seznámit se se zněním změny ÚPnSÚ, která do části ploch zeleně
umisťuje funkci bydlení. Bude dořešeno na jednání komise 6.4.2005.
č.j. ŽP 4196/05/Ve ze dne 1.3.2005 – sdělení OŽP, náhradní výsadba 11 Ks. javorů na ul.
Rumunská, p.č. 487/1
č.j. ŽP/2238/2005/Ste – nabídka výstaviště FLORA na výsadbu letniček u bytových a
panelových domů. Ing. Látal navrhuje zajistit akci prostřednictvím Radničních listů. Projedná
předseda komise
termín: 6.4.2005
odpovídá: předseda komise
RNDr. Žáková žádá o prověření stavu chodníku ul. U kovárny. Předseda komise předá odboru
dopravy
termín: 6.4.2005
odpovídá: předseda komise
MUDr. Mareš předložil dvě varianty návrhu úpravy parkování v ul. Dělnická. Bude zařazeno do
registru investic
termín . 6.4.2005
odpovídá:předseda komise
Č.j. MAJ EM/37/2025 ze dne 16.2.2005 – ART 247 s.r.o. Přerov, instalace světelného
reklamního zařízení u ul. Pražská. Komise nedospěla k jednotnému názoru. Komise se
nevyjadřuje.

Různé
•

Ing. Látal – u zastávky Hřbitovy v řadě starých kaštanů jsou vysazeny nové stromy. Jeden z nich
ve vzdálenosti 2 – 2,5 m. od sloupu. Prověří předseda komise
termín: 6.4.2005
odpovídá:předseda komise

•

JUDr. Dorazilová podala informaci o průběhu jednání vedení TSMO s předsedy komisí
městských částí 2.3.2005
• pan Bureš podal informaci o postupu jednání ve věci realizace el. ovládání zvonění kaple:
- 24.1.2005 – jednání ma MmOl, pracovní skupina +Ing. Krátký+Mgr. Puhač
- 26.1.2005 – jednání p.Šulc+p. Bureš+p. Bouchal.Odhad nákladů 40 000.-Kč. Bez projektu.
- 21.2.2005 – jednání Ing. Krátký+Mgr. Puhač+Ing. Minařík+p.Šulc+p.Bureš+p. Spáčil.
Dohodnuto, že MmOl vystaví objednávku na projektovou dokumentaci. Dohoda o úhradě příkonu
energie – viz. Zápis z jednání KMČ dne 2.2.2005
- 7.3.2005 se uskutečnila další schůzka rozšířená o účást p. Bouchala. V současné době jsou
cenové nabídky:
ELEKTRO Spáčil, rozpočet bez projektu
16 000.- Kč
technologie v kapli, rozpočet bez projektu
40 000.- Kč
odhad nákladů na projekty
20 000.- Kč
Kompletní složku s doklady převzal p. Bureš, jedno pare určeno pro Mgr. Puhače
• pan Bureš podal informaci o přípravě piktogramu pro označení rampy ke hřbitovu
• předseda komis podal informaci o programu slavnostního otevření evakuačního střediska na
nám. Terera
• Mgr. Kučerka dosud nepředložil náčrtek výsadby zeleně a odhad ceny. Ozelenění se uskuteční
patrně až v podzimním termínu.
• předseda komise předal materiály do informačních vitrín
• z výkresu rozsahu území na kterém působí komise byly odečteny některé detaily na hranici
území
• byla ujasněna poloha části protihlukového valu u Globusu o kterou má pečovat město
• dotazy na MPO – p. Kouřilová – dotaz na venčení psů, znečišťují zeleň, ruší klid. Policie podle
možností dohlédne.
• předseda komise vyžádá na MPO termín nasazení radaru na Tř. Míru
termín: 6.4.2005
odpovídá: předseda komise

Jednání bylo ukončeno v 19.15 hod.
Příští řádné jednání komise se uskuteční 6.4.2005
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín

