Komise městské části č.11 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.11 Neředín
ze dne 13.7.2005

Přítomni:Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, Anna Ševčíková, Rozálie Kouřilová,
Ing. Jan Látal, Petr Polívka, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, Miroslav Bureš

Nepřítomni: MUDr. Ivo Mareš

Omluveni: MUDr. Bohumila Gremlicová, Soňa Vodáková

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. Jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík
Program:
•
•
•
•
•

zahájení
přehled plnění úkolů z jednání komise dne 8.6.2005
odeslaná pošta
doručená pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:
Přehled plnění úkolů z jednání komise dne 8.6.2005
•

křížení ul. Letců x Neředínská – Ing. Látal navrhuje zařadit návrh rozšíření komunikace ul. Letců
v kritickém místě do registru investic. Do doby, než bude toto řešení realizováno, bude navržena
úprava dopravního značení v intencích objížďky platné po dobu rekonstrukce Tř.Míru. Vzhledem

•
•
•
•

k tomu, že tímto řešením budou dotčeni občané bydlící na trase objížďky, uskuteční KMČ mezi
těmito průzkum zda takovéto řešení je průchodné.
dětský den v Neředíně – zúčastnila se paní Vodáková
připomínka pana Drozda k zastřešení přístřešku pro cestující – předseda komise učinil dotaz na
projektanta a odpověď zaslal tazateli
zachování pískoviště na ul. Norská – písemně odpověděl předseda komise
návrh na odvolání členů komise MUDr. Mareše a Ing. Švece – úkol trvá
termín: 3.8.2005
odpovídá: předseda komise

Odeslaná pošta
•

27.6.2005, Mgr Puhač – návrh odměn členům komise za první pololetí roku 2005

Doručená pošta
•
•
•
•
•
•
•
•

9.6.2005, Mgr. Puhač – informační dopis o spolupráci
28.6.2005, TSmO – přehled činnosti na měsíc červenec
č.j.ŽP/10259/05/Hu ze dne 31.5.2005 – vodoprávní řízení na kanalizační sběrač B XVIII – na
vědomí
č.j.ÚSO/1104/2005/Če ze dne 1.7.2005 – zahájení územního řízení na RD na ul. Keltská, p.č.26
– na vědomí
č.j.ÚSO/860/2005/Če ze dne 13.6.2005 – zahájení ÚŘ na RD v ul. Keltská, p.č.24
13.6.2005, firma Veselský – nabídka počišťovacích služeb
č.j.Maj/Pr/34/2005/Ženož. ze dne 4.7.2005 – odprodej parcel 68/1 a 247/6, komise nemá
námitek
č.j.Maj/EM/122/2005 ze dne 8.6.2005 – pronájem parcely 61/6, komise nemá námitek

Různé
•

•

•
•

•

předseda komise seznámil členy s novým statutem a jednacím řádem. Tyto materiály schválila
RMO na své 70. schůzi. Ve smyslu bodu 17 statutu bude komise nadále užívat označení KMČ
č. 11, Neředín. Předseda komise upozornil na bod č. 10 který stanoví, že KMČ ani její členové
nemohou vystupovat jako oficiální zástupce města Olomouce ve styku s jednotlivými odbory
magistrátu nebo jinými institucemi. Předseda komise požádá o výklad k bodům 5 a 7 jednacího
řádu.
na jednání komise se dostavili zástupci společenstva vlastníků bytových jednotek Dělnicá ul. 9 a
11. Informovali komisi o požadavku úpravy dopravního značení v prostoru vnitrobloku na ul.
Dělnická se záměrem regulace parkování. S tímto požadavkem se obrátili na odbor
dopravy(OD) MmOl. KMČ po diskusi výše uvedený požadavek podporuje a v tomto smyslu bude
informovat OD.
předseda komise jednal dne 13.7.2005 s Mgr. Puhačem ve věci realizace automatického
zvonění v kapli. Dle jeho sdělení by měla být realizace hotova do dvou měsíců.
pan Bureš upozornil na stav stromů na Tř. Míru v prostoru veterinární nemocnice.Předseda
komise projedná s odborem životního prostředí MmOl.
termín: 3.8.2005
odpovídá: předseda komise
Ing. Látal informoval členy komise o jednání zastupitelstva dne 21.6.2005, na kterém byla
projednána změna vyhlášky 2/2001. Následná diskuse byla věnována prostoru pro volný výběh
psů v prostoru městské části Neředín. V příloze originálu tohoto zápisu jsou přiloženy výňatky ze
zápisů jednání KMČ Neředín, které se zabývaly řešením této problematiky.

Jednání bylo ukončeno v 19.00 hod.
Příští řádné jednání komise se uskuteční dne 3.8.2005
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová, tajemník komise
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č. 11 Neředín

