
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise městské části č.11 Neředín 

ze dne 3.8.2005 
 
 
 

Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová , Anna Ševčíková , Rozálie Kou řilová , 
                      Jaromír Jurtík , Jaroslav Šulc , Soňa Vodáková  
 
Nepřítomni: Ing. Jan Látal , Petr Polívka , MUDr. Ivo Mareš  
 
Omluveni: MUDr. Bohumila Gremlicová , Miroslav Bureš 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. Jednání řídil předseda KMČ Ing. František Minařík. 
 
 
Program: 
 
• zahájení 
• přehled plnění úkolů z jednání komise dne 7.7.2005 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
Přehled pln ění úkol ů z jednání komise dne 7.7.2005  
 
  
• požadavek na Mgr. Puhače – výklad bodu 5 a 7 jednacího řádu – viz. odeslaná pošta 
• úprava křižovatky ulic Neředínská – Letců – úkol trvá  

termín: 7.9.2005 
      odpovídá: p ředseda komise 
• žádost o odvolání členů komise – viz. odeslaná pošta 
• zasychání stromů na Tř. Míru – viz odeslaná pošta, členové komise prověří do příštího jednání 

skutečný stav 

  Komise městské části č.11 Neředín 



termín: 7.9.2005 
odpovídá: členové komise 

 
 
Odeslaná pošta  
 
• 19.7.2005, Mgr. Puhač – návrh na odvolání členů komise 
• 26.7.2005, Mgr. Puhač – žádost o výklad článků 5 a 7 jednacího řádu 
• 26.7.2005, OD, Ing. Hopp – doporučení úpravy dopravního značení na ul. Dělnická 
• 2.8.2005, OŽP, Ing. Štěpánková – informace o zasychání stromů na Tř. Míru 
 
 
Doručená pošta  
 
• telefonická informace odboru investci, p. Neumanová – v rámci realizace kanalizace (sběrač 

BXVIII) v městské části Neředín navrhne odbor investic Radě města Olomouce rekostrukci ulice 
gen. Píky 

• č.j.MAJ-PR/118/2005/Číhalová ze dne 15.7.2005 – prodej nemovitosti častí p.č. 255/12 a 
255/14. Komise nemá námitek. 

• 28.7.2005, TSMO – přehled činností za měsíc srpen 
• č.j.ŽP/10259/05/Hu ze dne 25.7.2005 – povolení k nakládání s vodami v rámci kanalizačního 

sběrače BXVIII 
• č.j.OPK/2859/2005/Pa ze dne 19.7.2005 – zahájení stavebního řízení akce Pražská západní, 

obj. SO 06, komunikace a zpevněné plochy 
 
 
Různé 
 
• informace předsedy - v průběhu měsíce září je třeba připravit slavnostní setkání seniorů 

jubilantů městské části Neředí, kteří mají svá výročí ve druhé polovině roku 2005 
• JUDr. Dorazilová – doporučuje umístit do informačních vitrín termíny konání schůzí komise ve IV 

čtvrtletí roku 2005 
• JUDr. Dorazilová – pro relizaci investic plánovaných na rok 2005 zůstává poměrně malý časový 

prostor.Měl by být znám konkrétní termín dokončení realizace elektrického zvonění v kapli. 
Předseda komise projedná s Mgr. Puhačem 
termín: 7.9.2005 
odpovídá: p ředseda komise 

• na jednání komise se dostavili strážníci Městské policie Olomouc č. 126 a 136.Na dotaz p. Šulce 
podali vysvětlení o mechanizmu a časovém rozvrhu objížděk střeženého prostoru 

 
Jednání bylo ukončeno v 18.00 hod. 
 
Příští řádné jednání komise se uskuteční dne 7.9.2005 
 
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová 
 
Zpracoval: Ing. František Minařík 

 
 
 
 
 
                                                                                         Ing. František Minařík 
                                                                                     předseda KMČ 11 Neředín 


